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1. Inledning 

Hur man argumenterar för krig har förändrats under historien. Länge var stödet för krig mer av en 

självklarhet. Att stå bakom sina ledare, sin armé och sitt land var en medborgares skyldighet. På 

1900-talet och kanske framförallt under Vietnamkriget förändrades något, det var inte längre lika 

självklart att man skulle stå bakom sitt land och sina ledare när nationen drog ut i krig. 

   Den 11 september kom nästa paradigmskifte. När ett flygplan träffade det andra av World Trade 

Centers torn  insåg man att det inte rörde sig om en bisarr olycka, USA var i krig. Tonläget var nu 

ett annat, kriget mot terrorismen hade börjat, omvärlden blev snabbt tvungen att välja sida, 

”antingen är  ni med oss eller också är ni med terroristerna” var Vita husets budskap. Inte sedan 

kalla krigets dagar hade världen varit så polariserad. Det fanns nu ondska och det fanns godhet. Det 

fanns rätt och det fanns fel. Antingen är ni med oss eller också är ni med terroristerna. 

   Film som propaganda är inget nytt. Såväl demokratier som diktaturer har älskat filmens 

persuasiva kraft. Hitler utnyttjade mediet i den pampiga propagandafilmen Viljans triumf (1936) 

men även ärkefienden Stalin var förtjust i filmens möjligheter att nå ut till människor. Självklart var 

inte de allierade demokratierna sämre, man producerade dramatiska krigsfilmer med hjältar som 

slogs mot Hitler och propagandafilmer som ville att folk skulle köpa krigsobligationer för att 

finansiera kriget, man producerade även filmer för att få kvinnor att ta arbete inom industrierna. Till 

och med Walt Disney kopplades in för att höja stödet för soldaterna som skickades till Europa och 

Stilla havet med ett antal animerade filmer, där Kalle Anka fick uppleva den nazistiska regimens 

illgärningar.
1
  

   Idag ser vi inte längre de renodlade propagandafilmerna på tv eller biografer, men har de 

försvunnit, eller har de bara ändrat form? De flesta upplever nog biosalongen som en ganska 

opolitisk plats, speciellt om man är där för att beskåda ett storslaget äventyr eller en science fiction-

film.  Men detta behöver inte vara sant, idag kanske propagandan helt enkelt är lite subtilare.  

   Ett exempel på hur det kan fungera är att se hur actionfilmernas antagonister skiftar, från 1980-

talets kommunister till 1990-talets otaliga religiösa fanatiker av arabiskt härkomst, antagonister som 

den ofta ensamma hjälten besegrar med list och kraft, egenskaper som ofta enbart en amerikan 

verkar äga. Ett exempel är filmserien om den ensamma hjälten John Rambo. I filmen Rambo 3 

(1988) är han i Afghanistan och slåss mot de Sovjetiska kommunisterna, han får där stöd av de 

Afghanska motståndsmännen. Detta är en film som troligtvis inte skulle göras idag. Skulle Rambo 

idag ha bytt sida, hjälpa de ryska soldaterna för att slå ner upprorsmännen för att stoppa talibanernas 

framfart? 

   Amerikansk film är den som har mest global spridning. På de flesta ställen i världen kan man se 

                                                
1  Johansson, Peter,  ”Disney och propagandamaskinen”, Retorikmagasinet 2004:23, s. 4ff. 
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amerikansk film, och att detta inte skulle påverka omvärldens syn på, och inställning till, 

amerikanska värderingar är naivt. Om hjälten i film efter film är amerikansk, talar engelska och 

slåss mot något främmande, påverkar inte det i slutändan publikens världsuppfattning? 

   Filmen påverkas av sin samtid, precis som litteraturen och alla former av konst alltid har gjort. 

Nya värderingar och tankar dyker upp och finner sin plats i fiktiva berättelser. Det som har varit 

konstant för de olika konstarterna är att vilja skildra krig. Det som brukar räknas som 

litteraturhistoriens första betydelsefulla verk: Iliaden av Homeros är en brutal skildring av krig, men 

troligtvis också den tidens syn på rätt och fel och vad som var ärofullt. Sedan dess har det bara 

fortsatt, man kan läsa om det i Gamla testamentet, Rolandssången, Njals saga och se det i 

Apocalypse now. Har vi inte själva upplevt krigets helvete så har vi inget emot att läsa om det eller 

se det framför oss. I kriget finner man tidlösa teman om hjältemod, fasor, spänning och ofta de 

ondas nederlag. De två filmer som kommer att stå i fokus i den här uppsatsen är inga undantag. Här 

finns det hjältar, monster och människor som måste räddas. I Independence Day är det okända hotet 

utifrån som hotar hela mänskligheten. I 300 är det en grym tyrann som hotar hela den fria världen 

men båda filmerna tillhör den långa tradition av filmer som visar en saga, men förmedlar så mycket 

mer. Vad det är ska denna uppsats undersöka. 

        

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte blir att undersöka hur man i två utvalda filmer argumenterar för krig. Jag ska 

försöka hitta vad det är som är så effektivt med att använda film som propagandamedel, och vilka 

verktyg filskapare har när de vill övertyga om krigets nödvändighet. Vilka värderingar lyfts fram? 

Vilka ideal sätter man upp beundransvärda?  

1.3 Teori och metod 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur man påverkar människor genom film och om det stämmer 

överrens med verklighetens krigsretorik. Krig och retorik är ofta något man kopplar till propaganda, 

en koppling som den här uppsatsen kommer att undersöka. Jag kommer att undersöka vad det finns 

för olika perspektiv när det gäller propaganda, och om det går att kalla dessa två filmer för 

propaganda. 

   För att reda ut vad propaganda egentligen innebär, vad det fyller för någon funktion och hur man 

använder den tänker jag använda mig av Oliver Thompsons  Easily led - A history of propaganda 

(1999).
2
 Syftet med detta är att undersöka om jag kan använda mig av termen propaganda på dessa 

filmer. Ordet är väldigt negativt laddat och blir därför intressant att undersöka, vad är propaganda? 

                                                
2 Thomson, Oliver, Easily led: a history of propaganda, Sutton Publishing, Stroud, 1999. 
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Vad är retorik? Är det samma sak? Jag kommer att försöka reda ut begreppet propaganda för att se 

om det är en stämpel man kan sätta på dessa filmer och varför.  

   Jag har dock vissa synpunkter på Thompsons kategorisering av propaganda. Det är otydligt vad 

som är propaganda och vad som helt enkelt skulle kunna kallas för påverkan. Det jag främst 

använder mig av från hans teori, är att propaganda inte bara behöver komma från en diktatur eller 

gå genom de vanliga retoriska kanalerna, alltså skrift och framförda tal. Propaganda kan lika gärna 

förmedlas genom arkitektur eller i den här uppsatsens exempel, just film. Jag kommer även använda 

mig av Lennart Hellspongs Konsten att tala-en handbok i praktisk retorik
3
 för att få ett 

kompletterande bild av vad propaganda är. 

   En annan sådan aspekt är att titta på symbolernas funktion. För att analysera detta tänker jag 

använda mig av av David L. Kertzers Ritual, politics, and power (1988).
4
 Han visar vilken funktion 

symboler och ritualer fyller i vårt samhälle och politiska liv. Jag tänker använda mig av hans teorier 

när jag analyserar vilka symboler som förekommer i filmerna och varför de är där, syftet är att på 

det sättet reda ut vad de kan tänkas ha för effekt på tittaren. 

   En annan viktig text kommer att vara Barry Brummet och Carlisle Duncans Rhetorics in popular 

culture (2006).
5
 Jag vill använda deras teorier om varför film är ett sådant attraktivt medium, och på 

det sättet reda ut varför just film blir så effektivt som propagandaredskap. De använder sig av 

psykologiska teorier och begrepp för att reda ut människans dragning till filmmediet och hur man 

kan använda den kunskapen till att tolka film retoriskt. Det är ett viktigt perspektiv eftersom 

uppsatsen behöver en populärkulturell ingång för att se hur den fungerar och dess kopplingar till 

samhället i övrigt.  

   Eftersom det rör sig om berättande vill jag reda ut vad berättarperspektivet har för effekter på 

tittaren. Jag tänker därför använda mig av begreppet fokalisering. Det är ett begrepp som används 

för att undersöka vem som är berättaren men framförallt vems perspektiv det är vi får ta del av i 

berättelsen. För detta tänker jag använda mig av boken Point of view, perspective, and focalization 

(2009)
6
 där begreppet behandlas rent allmänt men även ur ett rent filmperspektiv. Inom filmen är 

förutsättningarna för fokalisation något annorlunda än inom litteraturen. Inom filmen handlar det 

lika mycket om kameravinklar som om berättarjag. Detta kan avgöra vem det är i filmen som får 

tittarens sympatier och är därför retoriskt intressant i sammanhanget. 

                                                
3 Hellspong, Lennart, Konsten att tala: handbok i praktisk retorik, 2., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004. 

4 Kertzer, David I., Ritual, politics and power, Yale Univ. Press, New Haven, 1988. 

5 Brummett, Barry,(red.), Carlisle Duncan, Margret, ”Twin Peeks: Using Theory in Two Analyses of Visual Pleasures”, 

Rhetoric in Popular Culture(2004), rev. uppl. Thousand Oaks,  Sage publishing, 2006.  

6  Hühn, Peter, Schmid, Wolf & Schönert, Jörg (red.), Point of view, perspective, and focalization: modeling mediation 

in narrative, Walter de Gruyter, Berlin, 2009. 
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1.4 Material och avgränsningar  

De två filmer jag har valt att analysera i den här uppsatsen, Independence day
7
 och 300

8
 har valts 

därför att de inte i första hand uppfattas som vare sig propaganda för krig eller som pro-

amerikanska. De är uppenbara fantasier som inte försöker efterhärma verkligheten på något 

uppenbart sätt. Just därför är de intressanta för uppsatsen. Kommer det att finnas spår av 

propaganda i filmerna och hur gestaltar den sig? Filmerna är skapade i ett land med en specifik 

kultur, och som under stora delar av sin historia befunnit sig i krig med andra länder. Ofta har det 

varit med länder som inte alls innehar samma kulturella kapital och förmåga att nå ut internationellt 

med sin kultur, sina åsikter och perspektiv, i alla fall inte till vår del av världen. Hur många 

människor i västvärlden har till exempel sett en vietnamesisk film? Eller en irakisk?  Kan det vara 

så att om en krigsförande nation gör film så riskerar de filmerna att innehålla stora delar propaganda 

för det egna landet och dess militära intressen?  

1.5 Tidigare forskning 

Retorik och dess kopplingar till film är ett ganska outforskat fält. Det finns dock tidigare forskning 

och i Heder och påverkan (1998) av Mral och Karlberg så analyserar Mral just filmen 

Independence Day. Analysen har dock ett annat perspektiv och är framförallt ett sätt att visa att en 

film kan analyseras retoriskt. Analysen utgår i stor del ifrån partes-modellen vilken min analys inte 

kommer att göra. Däremot när hon utvidgar sin analys av filmen så väljer hon att kalla den för 

propaganda, en frågeställning som även jag kommer att undersöka. Enligt Mral kan man resonera så 

här: ”Ändå verkar ID4 inte riktigt passa in i genren propagandafilm. Filmen är inte, så vitt känt, 

betald av amerikanska försvarsmakten”,
9
 men hon påpekar också: ”Överförd på ID4´s 

propagandistiska tendens skulle man kunna säga att det inte finns en medveten strategisk tanke 

bakom filmens USA-propaganda, men att den tar upp de patriotiska känslor som finns hos 

människorna samt att den framförallt bekräftar den amerikanska publikens intresse att framstå som 

det utvalda och överlägsna folket”.
10

 Detta är något jag kommer att återkomma till i uppsatsens 

kapitel om propaganda, där gör jag en till viss del annan tolkning av propaganda och om filmerna 

skulle kunna kallas för det eller inte. 

                                                
7 Independence Day, Regi: Emmerich, Roland, Producent: Devlin, Dean, Twentieth Century Fox, 1996, svensk DVD-

utgåva(2004). 

8 300, Regi: Snyder, Zack, Producent: Nunnari, Gianni, Canton, Mark, Goldman Bernie, Silver, Jeffrey, Warner Bros.    

Pictures 2006, svensk DVD-utgåva(2007). 

9 Karlberg, Maria, Mral, Brigitte, Heder och påverkan-att analysera modern retorik,  Stockholm, Natur och kultur, 

1998, s. 160. 

10 Ibid, s. 160ff. 
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   Det är även relevant att nämna Patrik Mehrens artikel i Litteraturvetenskaplig tidskrift,
11

 där tar 

han upp bristen på retorikforskning inom filmområdet, trots alla dess uppenbara beröringspunkter.  

   En annan bok som tar upp ämnet film och retorik är Seymor Chapmans Coming to terms: the 

rhetoric of narrative in fiction and film (1990) och och The rhetoric of film (1973) av John 

Harrington. Publikationer värda att nämna på temat väpnade konflikter och film är Kamal Abdel-

Maleks the rhetoric of violence: Arab Jewish encounters in contemporary Palestinian literature and 

film (2005). Politik, film och retorik har även uppmärksammats i 'Our Beautiful and Glorious Art 

Lives': The Rhetoric of Nationalism in Early Italian Film Periodicals från publikationen Film 

History vol 12 nr 3 2000. 

   När man gör sökningar på ämnet förstår man att det finns ett behov av att lyfta in retoriken i 

filmen. Beröringspunkterna är många, ämnet låter den som undersöker att föra in både den verbala 

och visuella retoriken med alla dess underkategorier.  

2. De retoriska artefakterna 

I den här delen presenteras de retoriska artefakterna som den här uppsatsen ska undersöka. Båda 

filmerna är stora påkostade Hollywood-produktioner med stor budget och med distribution långt 

utanför USA:s gränser. 

2.1 Independence Day 

Allting är som vanligt och USA:s president vaknar och har en dag av möten framför sig. 

Krigspiloten Steve träningsflyger och förbereder hur han ska fria till sin flickvän, strippan Jasmine. 

Plötsligt bryts lugnet och ett märkligt fenomen uppenbarar sig på himlen. Den tekniskt kunnige tv-

installatören David upptäcker att det är en flotta av illasinnade utomjordingar som använder 

satelliterna runt jorden för att kommunicera med varandra. Han upptäcker att de sänder ut en signal. 

Det visar sig att det är en nedräkning till en attack.  

   På given signal anfaller de främmande farkosterna. De spränger storstäder och viktiga symboliska 

monument runt om i världen. På några sekunder är den mänskliga civilisationen i princip 

försvunnen. Men några överlever, och bland dem finns USA:s president, han har evakuerats till en 

militärbas ute i öknen dit också de andra av filmens nyckelkaraktärer lyckats ta sig. 

   På militärbasen börjar man planera för hur man ska kunna slå tillbaka. Dagen för motattacken blir 

högst symbolisk: datumet är den fjärde juli, USAs nationaldag. Tillsammans med allierade 

överlevande runtom jorden ska de försöka besegra en fiende som inte går att förgöra. Stridspiloten 

och tv-teknikern ska ge sig in i själva skeppet för att plantera ett datavirus som ska slå ut 

                                                
11 Mehrens, Patrik, ”Film och retorik-Om retoriken som metod och teori i filmstudiet”, Tidskrift för 

litteraturvetenskap,  Vol 35, Nr 1-2 (2005). 
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inkräktarnas sköldar. När sköldarna är nere ska man slå till med full kraft en gång för alla. 

 

2.2 300 

Filmen är regisserad av Zack Snyder och baseras på ett känt seriealbum med samma namn av 

serietecknaren Frank Miller. Filmen har ett väldigt utpräglat visuellt uttryck och är ett försök att 

efterlikna serieförlagans estetik.  

   Filmen utspelar sig i antikens Grekland och perserna är på väg för att lägga de grekiska nationerna 

under sina fötter. Sparta kung Leonidas får ett val av fienden, antingen underkastar han sig den 

persiska härskaren Xerxes eller så kommer Sparta att möta sin undergång mot den numerärt 

överlägsna armén. Spartanernas kung, Leonidas, vägrar att underkasta sig erövrarna från öster, men 

han lyckas inte övertyga Spartas beslutande församling att gå i krig. Han får därför ge sig ut och 

möta den väldiga persiska hären med enbart 300 man. Han lyckas mota bort anfall efter anfall då 

han och hans mannar har tagit skydd av ett smalt bergspass. Där räknas inte antal soldater utan vem 

som är den bäst tränade soldaten. Leonidas förråds dock av en förrädare som inte tillåtits att delta i 

striderna, då hans anatomi inte är fel och han kan inte slåss på spartanskt vis. Spartanerna blir 

omringade, det verkar som om hoppet är ute, och Leonidas får en sista gång välja om han ska 

underkasta sig perserna eller möta en säker död. 

3. Disposition 

Uppsatsens första del kommer att utreda hur propaganda fungerar och hur den fungerar inom 

filmen. Jag kommer både att fokusera på vad propaganda egentligen är och sedan på hur dessa 

filmer är propaganda. En viktig del av propagandan är användandet av symboler, det kommer jag att 

fokusera på även i de efterföljande avsnitten.  

   Efter det ska jag undersöka bildens och det verbalas krigsretorik. Dels vad det är med bilder, i 

detta fall då främst rörliga bilder som är så attraktivt. Hur presenterar man sin ståndpunkt och var 

kommer detta fram i filmerna. I kapitlet om den verbala retoriken fokuserar jag på vilka faktiska 

argument man för fram för att vinna över tittaren.  

   För att få en bättre uppfattning om hur berättarperspektivet fungerar handlar analysens sista 

kapitel om hur fokaliseringen får oss att fatta tycke för vissa karaktärer men inte för andra. 

4. Analys 

Krig är inte vad det en gång var. Att få ett folk att ryckas med i nationalistisk glöd verkar vara 

svårare på 2000-talet, betydligt svårare än under 1900-talets stora krig. Människor har med 

teknikens utveckling fått chansen att se vad som verkligen sker i krig. Människooffren, lidandet och 
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krigets vansinne kan nu kablas rakt in i våra hem och inte sker inte längre på bekvämt avstånd i ett 

främmande land. Därför kan det verka vara en god idé att svepa in krigets fördelar i ett filter av 

fantasi och samtidigt låta publiken förstå hur, vem och vilka som kan rädda landet vid en konflikt. 

Det fungerar som en sorts beredskapsguide för en eventuell katastrof. Så, vad har två uppenbart 

fiktiva filmer med verkligheten att göra? 

 

4.2 Propaganda 

Propaganda är utan tvekan ett mycket brett begrepp. Den är lättast att identifiera när den uppvisas i 

diktaturer, där den tydligt visar för befolkningen hur den ska leva sina liv och vem eller vilka 

folkets fiender är. Men propaganda kan också vara subtilare, och är inte bara den högljudda 

demagogens tal till massorna eller diktaturernas affischer som stirrar ner på folket från 

reklamskyltar eller i statens tv-kanaler.  

   Oliver Thompson försöker i Easily led-A history of propaganda (1999) visa att propaganda kan ta 

sig uttryck på en rad olika sätt, men också att det finns flera olika kategorier av propaganda. En av 

dessa sorters propaganda är krigspropaganda, eller om man så vill den militära propagandan. 

Krigspropaganda kan ta sig flera olika utryck bland annat inom fiktionen, Thompson skriver: 

”Military propaganda also embraces the vast volume of material which has glorified the idea of war 

itself over the last 5,000 years; from the epics of Homer and the carvings of the pharaohs, through 

Norse sagas and the song of Roland”
12

. Det han menar är att glorifieringen av krig är en nyckel till 

den militära propagandan, och detta gärna görs genom myten, sagan och fiktionen. I denna uppsats 

två retoriska artefakter finns det mytiska stoffet representerat. Det filmerna har gemensamt med 

varandra, och med Thompsons syn på propaganda, är att de båda visar kriget som en nödvändighet, 

vilket jag kommer att peka på senare i uppsatsen. 

   En intressant iakttagelse Thompson gör är följande:”In almost every era the available techniques 

of propaganda have always tended to make it easier to promote the idea of war than that of 

peace”.
13

 Varför? Kanske för att det i krig finns en spännande dramaturgi. Detta får hursomhelst 

konsekvenser för denna uppsats, konsekvenser som jag ska gå in närmare på i detta avsnitt. Men 

först måste propaganda som begrepp definieras tydligare.  

   Jag kommer att komplettera synen på propaganda med Lennart Hellspongs definitioner. Han tar i 

Konsten att tala upp vad det är som skiljer propaganda från annan påverkan. Enligt honom är en 

viktig del av propagandan att: ”propagandan inriktad på att hålla samman och stärka den egna 

                                                
12 Thompson, sid. 11. 

13 Ibid. 
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gruppen och att splittra och försvaga motståndarnas led”.
14

 Eftersom Hellspongs utgångspunkt är 

den ”klassiska” retoriken, alltså den orala, är det just det framförda talet han studerar. Men 

propagandan borde dock, enligt mig, fungera på samma sätt i den sorts retorik som den här 

uppsatsen behandlar. 

   Lennart Hellspong skriver att propagandans mål är att: ”1. ge ett enkelt svar på en kanske svår 

fråga 2. ladda svaret med kraft 3. göra svaret lätt att uppfatta och minnas 4. skydda svaret mot skäl 

för tvivel”.
15

 Han fortsätter med att konstatera att: ”Propagandatalet vill styra lyssnarnas tankar i en 

riktning. Det vill inte veta av alternativa synsätt”.
16

 Alltså vill den som för fram propagandan 

förenkla världen och styra mottagaren världsbild. Det ska inte finnas något alternativ till det 

scenario som målas upp. Därför borde filmen vara en ypperlig kanal för den som för fram 

propaganda. Filmen är ofta förenklande då den vill underhålla sin publik, ska man underhålla blir 

det betydligt svårare att göra så om världen ska bli svårare att förstå och göras mer invecklad. En 

film blir helt enkelt rakare och mer underhållande om den är förenklande. 

   Men kan då film utan någon dokumentation av att ha just det uppsåtet vara propaganda? Kan 

propaganda uppstå även om inte till exempel regissören eller manusförfattaren/manusförfattarna 

medvetet följer en plan där de ska övertyga oss? Thompson tror sig ha ett svar på denna 

frågeställning: ”Group pressure, whether organized from above or simply based on peer group 

clannishness and competition, can achieve remarkably thorough and rapid spread of ideas, 

exploiting sarcasm, ridicule, harassment, guilt competition for approval, and many other forms of 

bullying to achieve conformity to a new cult or fashion”.
17

 Det betyder att förväntningar och 

konkurrens kan skapa propaganda. Den som skapar vill få uppskattning och göra något som man 

tror att publiken förväntar sig, samtidigt som publiken matas med budskapet från bioduken och gör 

det till sin norm. I detta kan propaganda uppstå utan att det var planerat från början. Detta ekar av 

vad jag nämnde tidigare om Thompsons iakttagelse om att det är lättare att skapa propaganda som 

manar till krig än till fred. Film vill sälja, publiken tar lättare till sig uppmaningar till krig, och 

därför görs det således filmer som säljer in kriget som idé.  

    Jag kommer i min definition av propaganda inte ta hänsyn till om det finns någon uttalad eller 

känd ambition till att göra någon form av politisk film, i uppsatsens två filmer finns det inte någon 

sådan uttalad ansats. Det som kommer att undersökas är om de kan uppfattas, med hjälp av övriga 

teoretiker, som propaganda i sin slutliga paketering. Jag kommer alltså förutsätta att propaganda kan 

uppstå genom ett samhälles doxa, och att den tar sig i uttryck på sådana sätt som Hellspong 

beskriver i sin definition av propaganda. 

                                                
14 Hellspong, sid. 263. 

15 Ibid, s. 264. 

16 Ibid, s. 265. 

17 Thompson, s. 3. 
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   Viktigt för den här uppsatsen är att påminnas om att propaganda och fiktion är tätt 

sammankopplade, vilket visas i Thompsons text. Han tar upp flera sorters medium som skapar 

fiktion, däribland litteratur och opera. Men han tar också upp specifikt biografen som medium och 

därmed film. Dess styrka förklarar han så här: ”Apart from war and politics its greatest strength lay 

in its capacity to project moral norms”.
18

 Detta ska undersökas närmare då kopplingen mellan moral 

och normer är en intressant koppling mellan propaganda och fiktion. 

 

4.3 Propaganda och fiktion 

Fiktionen har länge använts i propagandasyften, för att bygga myter om det egna folket eller putsa 

upp historien för att den egna nationen ska kunna framställas i bättre dager. Det är effektivt, då 

mottagaren rycks med och det ställs inte några krav på fakta när det är en fiktiv historia som 

berättas. Detta gör fiktionen till ett bekvämt redskap. Thompson menar att det narrativa berättandet 

fyller en mycket viktig funktion inom propagandan:  

In addition to the armoury of word and visual image techniques use by propagandists over 

the centuries there is also a whole range of narrative themes, which in the same way, 

because they have a regular pattern with an expected conclusion, form part of the shorthand 

for the route of least resistance to communication success19  

Det blir bekvämt för oss att få världen indelad i gott och ont. Det är bekvämt för oss att det inte 

finns något utrymme för godhet hos den som är ond och vice versa. Detta vet de som sprider 

propaganda, och även de som gör film. Det är en bekväm världsbild som presenteras i den onda 

Xerxes och den rättfärdige Leonidas. 

   Vilka medel använder sig då filmskaparna av för att övertyga i de två filmerna som den här 

uppsatsen behandlar? Jo, symboler som representerar nationen används flitigt i Independence Day. 

Vi får se flera stora landmärken och kända byggnader passera förbi. I filmens allra första scen visas 

symbolen för en av USA:s stora triumfer utanför det militära fältet: den amerikanska flagga som 

placerades på månen vid den första månlandningen.
20

 Man ser alltså direkt vilket land det är som 

kommer att stå i fokus i filmen.  

     Man måste enligt Thompson se på historien själv som en form av propaganda. Ofta sparar man 

de delar som är värdefulla för nationen samtidigt som man förtränger de som visar en sämre bild av 

landet.
21

 I Independence Day lyfter man fram den amerikanska historien för att den alltid ska 

påminna oss om hur hjältedåd kan skapas. Det är presidenten som talar till sina trupper precis innan 

de ska ge sig ut i strid: ”Perhaps it´s fate that today is the Fourth of July. And you will once again be 

                                                
18 Thompson, s. 39. 

19 Ibid, s. 63. 

20 Independence Day, ca: 00:00:40. 

21 Thompson, 1999, s. 34. 
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fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression or persecution. But from annihilation. We´re 

fighting for our right to live”.
22

 Inte bara lyckas presidenten i filmen återknyta till historien, han 

placerar de som ska bli morgondagens hjältar i den historiska kontexten och säger att ”you will once 

again be fighting for our freedom”, som om det var samma soldater i filmen som slogs i det 

amerikanska frihetskriget. Det är som om man vill visa ett helt amerikanskt väsen som ekar genom 

historien. Man gör det som Thompson tar upp och gör historien till propaganda, använder den i sina 

egna syften. 

   Som nämnts tidigare i uppsatsen så verkar inte Independence Day ha några ekonomiska 

kopplingar till det amerikanska försvaret. Men enligt Thompsons teori om propaganda så behöver 

den inte komma från högre statlig makt. Åsikterna och värderingarna flyter omkring i samhället och 

blir till en allmän global bild av en nation som ständig frälsare. Detta är något som Mral tar upp i 

Heder och påverkan: ”En strategi som har utvecklats inte minst efter Gulfkriget och som ibland 

symboliseras med begreppet 'Pax Americana'. Detta begrepp avser en nutida respektive parallell till 

'Pax Romana' eller 'Pax Brittannica', vilket avser den situation där ett land helt dominerar 

världspolitiken”,
23

 och amerikansk film är utan tvekan den som dominerar världen. Om USA:s 

fiende idag är al-Qaida och Iran, så är Amerika på intet sätt hotade när det gäller filmindustrin, där 

har landet betydligt större inflytande och därför blir propagandan också så effektiv på ett globalt 

plan, för den ger oss värderingar och världsuppfattningar. Amerikanen vill alltid göra gott, den 

mörkhyade mannen med arabisk brytning vill oss ont. Om vi hela tiden matas med den bilden 

kanske vi måste fråga oss vad den i slutändan gör med oss. Det är i detta propagandan ligger ur ett 

narrativt synsätt, genom att berätta en historia som inte kan kopplas till verkligheten men låter den 

ha vissa drag som vid en närmare undersökning kan kopplas till verkligheten ser man en mycket 

verklig hjälte, och en mycket verklig fiende. En hjälte och fiende som enligt propagandans alla 

regler är mycket enkla och som saknar andra sidor än just onda och goda. 

4.4 Vikten av symboler  och ritualer 

För att förstå filmerna retoriskt räcker det inte bara med att se till replikskiften och det som sägs 

explicit. Filmmediet har så många fler möjligheter att påverka och detta i detta kapitel ska några av 

dessa möjligheter utredas.  

   Ett sätt att påverka är genom symboler. Varje samhälle har sin egen uppsättning av symboler och 

traditionella ritualer som inte behöver förklaras för de som är vana vid dem. Dessa är en sådan stor 

del av det gemensamma medvetandet att deras innebörd är självklara. Symboler och ritualer är 

effektiva när det gäller propaganda, då de kan användas för att bygga en bild av en nation och ett 

                                                
22 Independence Day: ca: 1:51:20. 

23 Mral, 1997, s. 158. 
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folk. Traditioner som får sina uttryck i ritualer och symboler skapar samhörighet inom nationen och 

med de nationer som är kulturellt och politiskt besläktade. Man kan se ritualer och symboler 

överallt i samhället. Ritualerna och symbolerna finns där när Riksdagen har sina debatter och vi ser 

dem på skolavslutningar och officiella tillställningar. Ritualerna behöver inte vara religiösa eller ens 

ha tagit sin form från religionen, men ofta får de ändå, kanske omedvetet, formen av en religiös 

ritual. Ritualerna kräver ofta, precis som i fallet med religiösa ritualer, symboler för att rama in 

händelsen. Symbolerna är fulla av koder som de invigda kan förstå och hjälper till att bygga 

samhörighet. 

   I Independence Day förstår vi hur viktiga symbolerna är för filmen redan i titeln: Independence 

Day. Den amerikanska självständighetsdagen är det första som tittaren får veta om filmen och det är 

meningen att man ska förstå att kampen för oberoende är det viktiga, det högsta av alla värden som 

måste försvaras. Det står också klart att det som är alternativet till oberoende och frihet, är död, 

förintelse och underkastelse. 

   Det som gör filmen bekväm för retorisk analys är att en av huvudkaraktärerna är den amerikanska 

presidenten. Därför blir det inte särskilt svårt att dra paralleller till verkligheten och avståndet 

mellan verkligheten och fiktionen blir onekligen kortare men det betyder inte att 300 vid närmare 

undersökning skulle ha mindre med verkligheten att göra. 

   Att symboler och ritualer är viktigt råder det ingen tvekan om. De inger både hopp och trygghet 

och i andra fall dess motsats. Begravningens ritualer ger oss en trygghet inför döden, polismannens 

uniform, kan antingen inge en känsla av lugn eller skicka kalla kårar längs ryggraden, allt beroende 

på vad vi har för tidigare erfarenheter av uniformen som symbol. De symboler som vi omger oss 

med betyder helt enkelt mer än vad de faktiskt rent fysiskt är. Ett krucifix är inte bara en man 

korsfäst, innebörden är så mycket större. Kertzer berör detta och skriver:”a flag is not simply a 

decorated cloth, but the embodiment of a nation; indeed, the nation is defined as much by the flag as 

the flag is defined by the nation”.
24

 Att skymfa till exempel Vita Huset i Independence Day
25

 är 

alltså inte bara att förstöra en byggnad, det är en direkt attack på kollektivet USA och allt vad landet 

står för. 

   I Independence Day är de traditionella nationaldags-fyrverkerierna utbytta mot stridsflygplan som 

tar luften i besittning i kampen mot de invaderande intergalaktiska styrkorna. Vi förstår att 

människan står inför en stor utmaning, antingen kommer man att möta sin undergång eller också har 

man gett människan en chans att åter bygga upp sin civilisation. 

    Det fienden gör i filmen, det som ska beröras oss och få oss att förstå vilket oerhört brott fienden 

begår mot mänskligheten, är att förstöra symboler. De förstör symbolen för amerikansk industris 

                                                
24  Kertzer, s. 7. 

25 Independence Day, ca: 00:49:44. 
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välgång och arkitektoniska storslagenhet: Empire State Building. De förstör symbolen för den 

amerikanska demokratin: Vita huset. Den demokrati USA slagits för i två världskrig, den demokrati 

man slogs för i Korea, i Vietnam och i Kuwait, för att inte tala om frihetskriget mot engelsmännen 

där nationen blev självständig. Fienden förstör den yttersta symbolen för hela det amerikanska 

samhället och alla de värderingar det står för. Ett sådant brott är oförlåtligt. Det blir tydligt att dessa 

byggnader betyder mer än bara sten och glas. 

   David I. Kertzer skriver i Ritual, politics, and power (1988):”Through symbols we confront the 

experential chaos that envelops us and create order”.
26

 Genom att förstöra dessa viktiga symboler 

inför man kaos i berättelsen, ordningen är bruten och nu gäller inte de gamla spelreglerna längre. 

Ordningen måste återställas till varje pris. Det är precis det som båda filmerna går ut på, att 

återställa ordningen för att kunna återgå till det normala. I Independence Day är det världen som 

måste byggas upp från grunden igen, och i 300 är det ett sätt att leva som kommer att försvinna om 

man inte står upp mot sin fiende och slår tillbaka. Detta var också något som ofta poängterades efter 

den 11 september, att det nu var en annan värld. Att inget skulle vara som förut. 

    Filmens funktion blir även en sorts beredskapsträning, inte bara en studie i aggression. Genom att 

se flera olika scenarior av katastrofer och se hur människor reagerar kan vi själva lära oss hur vi ska 

reagera själva, eller snarare hur vi borde reagera.  

   I både 300 och i Indepedence Day väger symbolerna och ritualerna tungt. I 300 är det den 

symboliska handlingen av att ge perserna lite jord och vatten, en enkel gest för att visa att man 

underkastar sig erövraren som leder till att kriget bryter ut.
27

 Men underkastelse är det största tabut 

för en spartan, och så även för en amerikan eller för den delen en irakier eller iranier. Det är därför 

viktigt att alltid lyfta fram den sidan hos sina hjältar, människor som vägrar underkasta sig och 

alltså därför aldrig kapitulerar. För att vi inte ska glömma vad det är man kämpar för får vi i slutet 

av filmen en påminnelse, när allt hopp verkar ute och de 300 spartanerna är omringade ges de chans 

att överleva. Persernas sändebud säger: ”You fight for your lands. Keep them. You fight for Sparta. 

She will be wealthier and more powerful than ever before. You fight for jour kingship. You will be 

proclaimed warlord of all Greece...answerable only to the one true master of the world”,
28

 men 

Leonidas ger inte upp, för vi vet, att inom propagandan och myten, är den som kompromissar 

värdelös, och endast den som aldrig gör avkall på sin tro och som aldrig sviktar i000 sin 

beslutsamhet blir ihågkommen för eftervärlden. 

   I Independence Day visar man att man inte tolererar underkastelsen. Detta är synligt i 

                                                
26 Kertzer, s. 4. 

27 300, 00:09:45 Xerxes sändebud säger till Leonidas: ”All the God-King Xerxes requires is this: A simple offering of 

earth and water...a token of Sparta´s submission to the will of Xerxes”. 

28 300, 01:31:32. 
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presidentens tal till de som ska ge sig ut för att strida i filmens slutgiltiga uppgörelse mot fienden.
29

 

Man ger den fjärde juli en ny innebörd men alla som är bekanta med dagen så symboliserar den de 

amerikanska kolonisatörernas slutgiltiga frihet från den engelska kronan. Vi får genom den 

slutsatsen, att det mest förnedrande är en underkastelse. Något som president Bush till exempel 

talade om den 11 september: ”Federal agencies in Washington which had to be evacuated today are 

reopening for essential personnel tonight and will be open for business tomorrow. Our financial 

institutions remain strong, and the American economy will be open for business as well”.
30

 Man vill 

betona att livet kommer att fortgå, varken vår statsapparat eller vår livsstil kommer att förändras, ett 

tema som är gångbart, uppenbarligen både inom fiktionen och i verkligheten. När tittaren ser filmen 

är chansen överhängande att retoriken känns bekant från verkligheten, detta skapar en effekt av att 

filmerna stöder verklighetens militära retorik och på ett sätt nästan förklarar logiken bakom hur 

samhället måste agera när den nationella säkerheten eller den militära makten hotas. 

   Hand i hand med vägran till underkastelse går friheten, ett ord lika mångtydigt som viktigt i de 

flesta samhällen och nationer. Men vad ordet betyder skiftar beroende på vem som yttrar det. Vad 

som dock kan konstateras är att ordet är viktigt i alla de fyra retoriska artefakterna som undersöks i 

den här uppsatsen. Mral belyser ordet frihet i ”We´re a peaceful nation”. Hon betonar också att det 

inte är något nytt fenomen inom den amerikanska krigsretoriken: ”Invasionen i Panama 1989 fick 

namnet 'Just Cause', tiden efter invasionen gick under namnet 'Promoting Liberty'. Freedom och 

Amerika blir i 'kriget mot terrorismen' näst intill synonymer, freedom lanseras i princip som USA:s 

varumärke".
31

 Frihet är på grund utav sin dunkla betydelse både bekvämt och effektivt. Det är ett 

ord som har ett starkt värde och därför blir något som vi automatiskt vill uppnå.  

   När Spartas drottning håller tal inför församlingen är frihet(freedom) och dess synonym liberty 

huvudargumentet för att skicka förstärkningar och hjälpa de 300 som slåss:”Send the army for 

preservation of liberty. Send it for justice. Send it for law and order”.
32

 Temat dyker även upp i 

Independence Day: ”And you will once again be fighting for our freedom”.
33

  Frihet är en huvudtes 

i båda filmerna och i de båda verkliga exemplen kan man konstatera att sambandet mellan fiktion 

och verklighet är mycket starkt. Att filmerna, trots att de är uppenbara fantasier, går verklighetens 

ärenden och berättar vilka värden som ska eftersträvas blir i dessa exempel tydligt. I avsnittet om 

symboler och ritualer lyftes symbolerna upp som något väldigt viktig. Många av symbolernas 

innebörd är just frihet, de används för att fira friheten. Flaggan är en sådan symbol. Alla de ritualer 

som är en del av den fjärde juli hyllar amerikanernas frihet ifrån överheten. Frihetsgudinnan som 

förstörs i Independence Day stod en gång och välkomnade invandrare till frihetens land. En attack 

                                                
29 Independence day, 01:50:45. 

30 http://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911addresstothenation.htm  (2011-05-01). 

31 Mral, 2004, s. 32. 

32 300, 01:26:54. 

33 Independence Day, 01:51:27. 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911addresstothenation.htm
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på dessa symboler är alltså en attack på friheten själv. 

   Vid flera tillfällen uppvisas det i båda filmerna hur man bryter mot den invanda ritualen. När 

Leonidas istället för att förhandla väljer att döda det persiska sändebudet bryter han mot ritualens 

förutsättningar. Det blir en kulturkrock mellan sändebudet krav och kungens ideal. Man kan tolka 

det som att Leonidas har en stark vilja och orubblig integritet då han vet att han drar in sitt land i 

krig. Det var ett liknande händelseförlopp under förberedelserna inför invasionen av Irak 2003. Då 

såg inte omvärlden med helt blida ögon på operationen, i stora delar av världen demonstrerade man 

och i FN gick debatten het.
34

 Spelet för att kunna gå ut i krig i 300 och i verkligheten har många 

likheter där förhandlingar och retoriska strategier var en stor del av spelet. Se bara i 300 där 

Leonidas söker sig upp på berget för att söka stöd hos prästerna
35

 eller hur hans fru förhandlar i 

församlingen.
36

 

   I Independence Day är det USA som försöker förhandla med fienden, men förgäves, de 

helikoptrar som skickas ut för att möta den hotande rymdflottan möts med dödligt våld och man 

förstår att det här inte är en vänskaplig besökare.
37

 Här är USA den kompromissande parten, så var 

även fallet 1991 när USA och dess allierade gång efter gång uppmanade Saddam Hussein att dra 

tillbaka sina trupper från Kuwait,
38

 vilket dock aldrig skedde och man inledde ”Operation 

ökenstorm”. Eller som George H.W. Bush uttrycker det i sitt tal: “This military action, taken in 

accord with United Nations resolutions and with the consent of the United States Congress, follows 

months of constant and virtually endless diplomatic -- diplomatic activity on the part of the United 

Nations, the United States, and many, many other countries”.
39

 Kriget mot Irak är alltså här en sista 

utväg mot en fiende som inte lyssnar till omvärldens förnuft. Situationen är onekligen lik den i de 

båda filmerna, en oresonlig fiende som ställer protagonisten inför ett enda val: krig. 

   Man skulle kunna hävda förutsättningarna var desamma 2003 då det pågick påtryckningar på Irak 

att redovisa och ge upp eventuella planer på att tillverka massförstörelsevapen. Men skillnaden är 

att 2003 hade inte Irak inte inlett någon form av militär aggression utanför landets gränser, varken 

mot USA eller mot sina egna grannar. 

   Det som blir tydligt med alla dessa exempel ur både filmerna och ifrån verkligheten är att de vilar 

på ritualens fundament. I presidenternas fall är rummet där de adresserar sitt folk uppbyggda på 

samma sätt. Tydliga symboler som visar vilket land det är och i och med det vem det är som för 

befälet. I Filmerna är det landet symboler som skändas och man kämpar för att återställa den 

ordning som fanns innan katastrofen och kaoset kom in i handlingen.  

                                                
34 Hugoson,  s. 235ff. 

35 300, 00:13:30. 

36 Ibid, ca: 01:25:53. 

37 Independence Day, 00:40:10. 

38 Hugoson, s. 205. 

39 http://www.americanrhetoric.com/speeches/ghwbushiraqinvasion.htm (2011-05-01). 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/ghwbushiraqinvasion.htm
http://www.americanrhetoric.com/speeches/ghwbushiraqinvasion.htm


 15 

   I fallet med Independence Day är det välkända symboler som förstörs, det är sådana som de flesta 

människor kan känna igen. Därför förstår tittaren också dess innebörd, och vad det innebär att de 

förstörs. Kopplingen mellan symbolerna och landet självt är tydliga, tittaren ska övertygas om att 

detta är ett anfall som inte kan tolereras. Ett militär motattack är det enda rimliga. Världen förenklas 

och det enda som kan skydda ett land är en stark militär, även de militära satsningar som görs i 

smyg utan folkets vetskap.  

   Även i 300 är det som sagt friheten som är den bärande tanken och det tyngsta argumentet. I 

likhet med Independence Day är underkastelse något otänkbart. Filmen bär fram tanken att 

kapitulation är otänkbart och att folket alltid måste kämpa för landets oberoende. Det bärs fram med 

historiska argument vilket Thompson lyfter fram som vanligt inom propaganda. Det är uråldriga 

traditioner i 300 som måste försvaras och i Independence Day lyfter man fram nationaldagens 

historiska betydelse. Man får då en känsla för hur viktigt detta krig är, en påminnelse om att 

fullfölja plikten mot tidigare generationer som har gjort folkets frihet och oberoende möjligt.  

4.5 Identifikation 

Vad är det som gör att just film lämpar sig så bra för påverkan? För uppenbarligen har många 

propagandamakare i modern tid sett stort potential i just filmen. Från andra världskrigets diktatorer 

till just de demokratiska västmakter i vilka länder den mesta kommersiella filmen idag produceras. 

   Det filmerna möjliggör för tittaren är något som inte bara kan förklaras med att det är 

underhållning. Begäret att, och njutningen av, att titta går djupare än så. Varför vi finner filmtittande 

och varför film är ett sådant effektivt propagandavapen har flera anledningar, och vissa av dessa är 

psykologiska. För att första dessa gäller det att anpassa gamla teorier på ny kultur. Det gäller att inse 

att populärkulturen och Hollywoodfilm också kan undersökas på allvar och ur ett retoriskt 

perspektiv. 

   Barry Bummet och Margaret Carlisle Duncan skriver i Rhetorics in popular culture (2006), med 

begrepp lånade från psykoanalysen, att det begäret grundar sig i tre olika faktorer. Det första är 

voyeurism, som innebär att människan njuter av att titta på människor som inte kan se oss, det andra 

är fetischism som betyder att vi njuter av att titta på något som är vackert i sig själv, kanske ett 

landskap eller vackra kläder. Voyeurism blir därför väldigt relevant i den här uppsatsen eftersom 

båda filmerna är väldigt visuellt spektakulära. Njutningen blir stor när vi ser de påkostade 

specialeffekterna, enligt Bummet och Duncan borde det innebära att vi släpper vår kritiska hållning 

och blir sårbara för de implicita budskapen.  

   Den tredje faktorn är narcissism, som lite förenklat innebär att vi identifierar oss med de personer 

vi ser på den vita duken. Vi växer på så sätt som människor och blir för en stund personen eller 
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personerna i filmen.
40 

Det här är kanske också narcissismen som är den mest effektiva aspekten av 

filmmediet när det gäller påverkan. Det innehåller både beundran och identifikation, vilket innebär 

att med narcissismen finns det två vägar in i våra sinnen.  

   
Narcissismen är något som återkommer i Defining visual rhetorics där David Blakesley återknyter 

till samma fenomen: ”Pushed to its extreme, we desire to become the other, to inhabit that 

psychological and physical space, to take ownership of some kind, to walk in someones else´s shoes 

for a while”.41 Filmen vill ha tittarens sympatier, i utbyte låter filmen tittaren att bli någon annan, 

en hjälte som gör allt det personen själv inte skulle våga men kanske innerst inne drömmer om. I det 

här fallet dö för vårt land mot en uppenbart ond fiende. Må fienden vara antingen ifrån Persien eller 

från en främmande planet. 

   Filmen är av dessa anledningar ett optimalt propagandaredskap då det når våra innersta begär.  

Man kanske missar det direkta budskapet men det sätter sig ändå, eftersom tittaren är så sårbar inför 

det som sker på skärmen eller duken. Detta öppnar upp för filmskaparna att påverka sin publik, 

både i Independence Day och 300 är det tydligt vilka som är protagonisterna och vilka som är 

antagonisterna. Man ska identifiera sig med de som slår ur underläge mot den fega fienden som 

varken har någon moral eller spärr för hur långt man kan gå i sin krigföring. Precis som att man ska 

förakta fienden när han kräver den förnedrande underkastelsen från huvudpersonen så ska man 

känna med honom när han ska försöka genomföra mordförsöket på Xerxes.
42

I sitt misslyckande 

finner man också något annat, något som alltid varit viktigt inom krigspropagandan: martyren, 

personen man bygger nationers myter på, den som utan att tveka gav sitt liv för nationen.  

   Även i Independence Day skapas det en martyr. Det är den utslagne, alkoholiserade mannen som 

får sin revansch när han offrar sitt liv för att resten av mänskligheten ska kunna överleva.43 Här 

skapas det en känsla av att alla kan bli hjältar för sitt land. Det spelar ingen roll vad vi har för 

bakgrund, när man tar på oss uniformen och sluter upp när det verkligen räknas så kan det bli den 

personen som står som staty i framtiden. 

   Filmen presenterar flera kandidater som kan stimulera tittarens narcissistiska drag. Det finns den 

yngre piloten som hjältemodigt slåss mot fienden samtidigt som han oroar sig för sin son. Det är 

presidenten som visar att han inte bara är en god ledare utan också en handlingens man som vågar 

sätt sina ord i handling. Man får möta nörden som genom att upptäcka faran med invasionen visar 

sig minst lika nyttig som den amerikanska militären. Sen även den utslagne som tidigare nämndes 

som genom sin heroiska insats alltid kommer att bli ihågkommen för sin död istället för sitt 

eländiga liv. Kvinnliga hjältar är dock svårare att hitta, deras funktion är att vårda och skydda 

                                                
40 Bummet, Barry, Carlisle Duncan, Margret, 2006. 

41 Blakesley, David, “Defining film rhetoric: The case of Hitchcock´s Vertigo”, ingår i Defining visual rhetorics, Hill, 

Charles A.,  Helmers, Marguerite, (red.)New Jersey, Lawrence Erlbaum Lawrence Associates, 2004, s. 117. 

42 300, 1:34:36. 

43 Independence Day, 02:09:25. 
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varandra och familjen. Men för männen är det inte svårt att hitta någon att identifiera sig med och i 

förlängningen bli under den tid som filmen pågår.  

   Det som gör att vi kräver att presidenten sitter framför oss vid skrivbord och berättar för oss vad 

som ska göras mot ondskans axelmakter har liknande funktioner. Det är inte så att vi vill vara 

Presidenten eller känner begäret, men det ger oss känslan av att vi upplever något viktigt, vi 

personlig sitter och tittar på ett spektakel som vi inte kan vända bort blicken ifrån, kanske är det inte 

orden som är det viktigaste, utan tryggheten i det vi ser framför oss. 

   Men det som framförallt påverkar är bildens direkthet, om vi läser
44

 Bush tal den 11 september får 

vi inte alls samma upplevelse som när vi ser det med egna ögon.
45

 I text kan vi inte se presidentens 

allvarsamma blick, det stämningsfulla tonfallet som han berättar att USA är ”the brightest beacon of 

for freedom and opportunity in the world”,
46

 utan bild riskerar vi helt enkelt att missa hela 

stämningen. Men framförallt visar det filmade talet att presidenten är där, det är hans ord och det 

visar att det är just han som bryr sig. Det blir en uppriktighet och direkthet som skriven text aldrig 

kan återskapa. Det är ett bevis för hur effektivt rörliga bilder är på människor. 

   Båda filmerna är väldigt visuella. Med det menar jag att specialeffekter och det visuella är väl 

utvecklat och har en framträdande roll. I Independence Day var det demoleringen av byggnaderna 

och städerna som inte var något man sett förut. Och 300 har en väldigt särpräglad grafisk 

framtoning, man har försökt efterhärma Frank Millers seriealbum vilket har gett filmen ett unikt 

utseende. Dessa faktorer skulle kunna innebära en stark fetischistisk effekt på tittaren. Vår blick blir 

tillfredsställd av det vi ser på skärmen. Det borde också innebära att man är mer benägen att ta åt sig 

av det budskap man matas med, den kritiska radarn är så att säga avstängd. 

   I båda filmerna finns ur en identifikation som kan kopplas till propaganda. Tittaren ska kunna 

identifiera sig med de hjältar som presenteras, det spelar ingen roll om det är självskrivna hjältar 

eller ifall det är osannolika som många av hjältarna i Independence Day, när den som ser filmen 

finns det kittlande i att bli någon annan för en stund. Det finns tillfredsställelsen i att se något 

storslaget som det inte finns särskilt stora odds att någon ska uppleva i verkligheten. Men är det då 

propaganda? Ja, om man väljer att se detta som ett sätt att sänka tittarens gard. Göra tittaren mer 

mottaglig för budskapet eftersom tittaren inte har stålsatt sig mot budskapet. Det ska bjudas på 

underhållning inte på politik. Det är något liknande som Hellspong skriver om när han radar upp 

sina fyra kriterier för propaganda. Budskapet ger ett enkelt svar med styrka och ger inte chans till att 

replikera och det är ett budskap att minnas. 

    

                                                
44 http://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911addresstothenation.htm  (2011-05-01). 

45 Ibid.  

46 Ibid. 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911addresstothenation.htm
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4.6 Bildens retorik 

En anledning till att filmerna är tilltalande för en publik och effektiv som propaganda är att de låter 

tittaren vara där, att genom filmen ge tittaren en chans att delta. Janis L. Edwards skriver i Defining 

visual rhetorics (2004):”Even people who did not witness history engage in a replay of experiences 

through the simulation of iconic photographs and other well known images”.
47

 Hon menar 

egentligen historiska, verkliga bilder, men det finns ingen anledning att tro det inte skulle fungera 

på samma sätt inom fiktionen, eftersom många verkliga bilder är oss så främmande att de lika gärna 

skulle kunna vara fiktiva. Bilder är dessutom något vi tror på, de är en avbild av verkligheten. En 

bild ljuger inte, en väl inlärd lögn som de flesta har svårt att skaka av sig. Filmerna låter tittaren, att 

för en stund bevittna något makalöst, hjältar resa sig när de är uträknade och slå tillbaka mot en 

fiende som inte kan besegras, man får uppleva det omöjliga.  

   Hur de bilder vi ser påverkar oss, och med vilken kraft de påverkar oss är något som Kjeldsen 

skriver om. Han menar att bilder är ikoniska, symboliska eller indexikala. Vad Kjeldsen menar med 

ikoniska tecken är att de inte avbildar något, de föreställer det de avbildar eftersom de är lika till 

utseendet. Symboliska tecken kan vi bara förstå om vi på förhand har fått dem förklarade för hos. 

Det kan vara till exempel skrivtecken eller varför inte en flagga? Vi kan inte veta vad den 

amerikanska flaggan är för något om vi inte på förhand har blivit informerade om vad den betyder. 

Då är den bara ett stycke färgat tyg. Den tredje sortens tecken inom den visuella retoriken är enligt 

Kjeldsen de indexikala. Det är tecken som visar på en orsak. När vi ser den mur som spartanerna 

har byggt med dödade persiska spanare, förstår vi att de är på just det sättet därför att de blivit 

dödade och placerade där av spartanerna. De är resultatet av en tidigare handling.
48

Hur ska då detta 

få oss att få djupare förståelse för de objekt som den här uppsatsen undersöker? Jo Kjeldesen skriver 

också att ”Tack vare sin igenkännlighet eller likhet med det avbildade kan ikoniska tecken som 

bilder framkalla och påverka emotioner, de utför en emotionell funktion. Bilder har nämligen 

förmågan att framställa något så att betraktaren får förnimmelsen av att se det med egna ögon”.
49

 

Kort sagt, bilder påverkar oss känslomässigt, och propagandans väg in i människan är genom 

känslorna. Om en amerikan ser den amerikanska flaggan vifta i Independence Day så är det inte 

konstigt om bilden går rakt in i hjärtat på den personen och det framkallar flera olika känslor. 

Filmskaparens förhoppning, kan man förutsätta, är att det är en patriotisk känsla som ska uppstå. 

Den känslan skapar en länk mellan filmen och tittaren, en försäkring om att de är på samma sida. 

Samma sak i 300, de spartanska krigarna i sig, muskulösa och utan några lyxattiraljer på sina 

                                                
47 Edwards, Janis L., Echoes of camelot: How images construct cultural memory through rhetorical framing”, ingår i 

Defining visual rhetorics, red. Hill, Carles A., Helmers, Marguerite , 2004, s. 179. 

48 Elmelund Kjeldsen, Jens, Retorik idag-Introduktion till modern vetenskapsteori, Studentlitteratur 2008(2006), s. 

284ff. 

49 Ibid, s. 287. 
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uniformer är inte verkliga, men de föreställer verkliga människor. Deras avskalade och blygsamma 

uniformer får oss att förstå, genom de symboliska tecknen att de är goda människor. För att välja 

bort överflöd är en dygd i de flesta kulturer, de här människorna behöver inte förhäva sig eller 

förlita sig på prydnader som inte fyller några funktioner. 

   De symboliska tecknen, de som kräver förförståelse kan hjälpa till att förstå skillnaden mellan gott 

och ont i filmen. För när de spartanska krigarna är avskalade så är deras fiender fulla med prydnader 

och lyx. De använder allsköns vapen och odjur för att klara sig. Det säger oss att de inte slåss lika 

ärligt som spartanerna. De litar inte bara på sin sköld och sitt spjut utan behöver rustningar och 

annat för att klara sig. Leonidas som kung är inte mer märkvärdigt klädd än sina soldater, hans 

status framhävs inte genom guld och medaljer, den kommer genom personlig pondus och respekt. 

Xerxes å andra sidan lever i överflöd för att visa att han är kung, han behöver tjänare och bärare för 

visa att det är han som styr och ska vördas. Detta skulle vi inte veta om vi inte levde i ett samhälle 

där politikeridealet vore att vara så mycket en vanlig människa som möjligt. President Bush till 

exempel, har ofta porträtterat sig som en enkel man, som helst spenderar sin fritid på sin ranch där 

han rider eller fäller träd. Eller ta exemplet vid Ground Zero där han poserar i enkla kläder med 

räddningsarbetare, för att visa att han är som dem. Detta kräver förkunskap och inlärning, men för 

de som har den kunskapen blir det effektiv propaganda. 

   Båda filmerna är ju också fulla av indexikala tecken. Spår av handlingar som vi förstår är ett 

resultat av något. Förstörda och övergivna landskap i Independence Day, eller den massakrerade 

byn i 300. Överallt finner vi saker som är spår av något som tidigare har hänt. Händelser som inte 

behöver förklaras därför att de är uppenbara resultat av perserna illdåd. Och i Independence Day ser 

vi de kraschade rymdskeppen, vi förstår att de är resultatet av amerikanernas förgörande av fiendens 

moderskepp. Allt detta innebär att berättelsen går smidigare att berätta, gör filmen mer 

tillgängligare därför att allt inte behöver förklaras. Filmen spelar på redan existerande uppfattningar 

om vad som är rätt och fel, vem som är god och ond. 

   Kjeldsen beskriver bilders kraft med bland annat emotionell förtätning. Vilket innebär att bilder, 

och delar av bilder, fungerar väldigt direkt, det är en förening ”av retorisk närvaro, realism och 

omedelbarhet”.
50

 Kort och gott ökar våra känslor när vi ser avbilder vi känner igen och kan relatera 

till. Det är de ikoniska bilderna som har starkast kraft eftersom de till sin natur oftast är realistiska 

och inte abstrakta. Detta gör att vi kan känna sympati med filmerna protagonister. De lyckliga 

familjestunderna i Independence Day får oss att minnas våra egna mysiga stunder med våra egna 

familjer. Leonidas smärta över att vi lämna sin familj kan även vi som publik känna igen eftersom 

vi vet hur ont det kan göra att lämna någon som vi håller kär. Däremot har vi ingen sympati för 

antagonisterna i någon av filmerna. För ingen utav dem får vi följ i deras vardag. Vi har inte fått se 

                                                
50 Kjeldsen, s. 308. 
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Xerxes eller någon av hans soldater skiljas från sin familj, så som vi har sett hos spartanerna. Vi har 

alltså inte lärt känna honom och kan då inte heller sympatisera med honom. Den emotionella 

förtätningen har endast uppstått hos filmernas protagonister. Det är inte svårt att koppla filmernas 

upplägg till propagandan. Frånvaron av bakgrundshistoria hos antagonisterna gör retoriken 

enkelspårig så som propagandan är. Hade dessa filmer varit kärleksdramer hade inte detta varit 

något att diskutera. Inte för att ett kärleksdrama inte skulle kunna vara retoriskt, men ofta gäller det 

då dygder eller moral, inte internationell politik. Men i denna uppsats där vi kan se de två artefakter 

som allegorier över krig, makt och fiendskap, gäller det att vara uppmärksam och veta att det pågår 

en retorisk process. 

   Självklart kan man applicera Kjeldsens teorier även på verklighetens krigstal, trots att det inte 

händer lika mycket på framför oss, trots att kameran är stilla och fokuserar endast på presidenten. 

Filmerna åt presidenterna kan snarast kallas stillbilder. Men vad är det då vi ser? Jo vi ser 

presidenterna, de är högtidliga, vi förstår därför att det är allvar. Något har hänt, vilket gör att 

bilderna är indexikala. Att presidenten håller sitt tal till nationen är inte ett indexikalt tecken i sig, 

att han gör det sker vid många olika tillfällen utan att det är en reaktion på något som har hänt. Hans 

allvarliga min, hans tonfall berättar dock för tittaren att det här är mer än ett vanligt tal till folket. 

Rummet är fyllt med symboliska tecken, flaggor, själva platsen, det Ovala rummet, de är något man 

måste ha kännedom om för att kunna förstå. De är ju även så klart ikoniska eftersom de föreställer 

presidenterna i just de situationerna de befinner sig i. 

   Vad detta betyder är att de påverkar den som äger kunskap om de koder som finns i bilden på ett 

speciellt sätt, i motsats till den som inte har förkunskapen. Om vi då förutsätter att den tilltänkta 

publiken är den amerikanska allmänheten så fungerar det på ett mycket effektivt sätt. Även om det 

verkar som om dessa bilder inte skulle kunna jämföras med de två filmerna så är det något som 

både går och som kan göras utan problem. Eftersom bilder fungerar på samma sätt, eftersom de 

kräver en viss förkunskap som bekräftar tittarens kulturella tillhörighet.  

 

4.7 Den verbala retoriken 

Verklighetens språkbilder och dygder speglas i filmernas krigsretorik. Men vad är då krigsretorik, 

och hur vill då retorn eller avsändaren att man ska reagera? Den som vill finna stöd för sina 

ambitioner att ge sig ut i krig och behålla stödet från folket så finns det vissa argument som biter 

hårdare än andra. En viktig ingrediens är vilken bild man målar upp av den andra. 

    För att vinna över sina åhörare är ett effektivt sätt att helt enkelt se till att man tror att fienden är 

ond. Brigitte Mral tar upp just detta: ”I dagens propaganda har det skett en viss förskjutning från att 
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utmåla ett helt folk som grymt och mindervärdigt till att beskriva ledarna i sataniska termer”.
51

 I 

både 300 och Independence Day får vi möta fiender som båda är diaboliska. I Independence Day är 

det obehagliga att det är en fiende utan ansikte, något övernaturligt grymt som det inte finns någon 

chans till att ha en diplomatisk diskussion med. I 300 har fienden ett ansikte i Xerxes, och visst 

utmålas han som djävulsk. Han lever i överflöd och drivs bara av sina lustar och maktbegär. 

Kampen står mellan gott och ont i båda filmerna och det är ingen tvekan om vem som är ond och 

vem som är god. 

   Samma syn på gott och ont kan man se i George W. Bush tal till nationen vid tidpunkten för 

invasionen av Afghanistan, där är detta dock inte visuellt utan formuleras med ord: ”we will make it 

more difficult for the terror network to train new recruits and coordinate their evil plans”.
52

 Det är 

alltså inte bara planer på krig eller terrorattacker, utan det är dessutom ondskefulla planer. Det är 

svårt att värja sig eller säga emot det faktum att USA ska besegra ondska. 

   Samma tongångar hördes när invasionen mot Irak inleddes: ”to free it´s people from grave danger 

[...] The people of the United States and our friends and allies will not live at mercy of an outlaw 

regime that threatens the peace with weapons of mass murder”.
53

 Han kallar inte Saddam Hussein 

ond rakt ut, men genom att använda termer som ”weapons of mass murder” istället för den något 

mindre horribla termen ”weapons of mass destruction”, murder är något som en enskild person 

begår, i det här fallet syftas det på Saddam Hussein. Han får stå som ensam ansvarig för de 

handlingar som han och hans nation gör. Han berättar att han ska rädda folket(det irakiska) från 

deras ledare som uppenbarligen vill dem väldigt illa, har han lyckats illustrera väldigt väl vilken 

sorts människa Saddam Hussein är: en diabolisk sådan. 

   1991 förstod man också att Saddam Hussein ond människa. George H.W. Bush tal har inte riktigt 

lika utmejslade onda och goda karaktärer, men även här finner man personbeskrivningen av 

Hussein och beskrivningen av hans handlingar som onda ”Five months ago, Saddam Hussein 

started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined”.
54

 Senare i talet får man 

höra att: ”While the world waited, Saddam Hussein systematically raped, pillaged, and plundered a 

tiny nation, no threat to his own. He subjected the people of Kuwait to unspeakable atrocities – and 

among those maimed and murdered, innocent children”.
55 Här nämns det inte som militära 

handlingar i ett krig, utan som handlingar rent fysiskt utförda av en enda man. Man får en bild av att 

Saddam Hussein i egen hög person har varit i Kuwait och härjat, mördat och våldtagit. En sådan 

person är inte någon som man förlåter, de kan bara stoppas med våld. 

   På samma sätt som vi förstår att Saddam Hussein är ond så förstår vi att Xerxes i 300 är en ond 

                                                
51 Mral, 2008, s. 20. 

52 http://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911intialafghanistanops.htm (2011-05-01). 

53 http://www.americanrhetoric.com/speeches/wariniraq/gwbushiraq31903.htm (2011-05-01). 

54 http://www.americanrhetoric.com/speeches/ghwbushiraqinvasion.htm (2011-05-01). 

55 Ibid. 
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människa när en pojke, den enda överlevande från en massaker av perserna, berättar vad som hänt: 

”They came with beasts from the blackness. With their claws and their fangs...they grabbed 

them”
56

, det är inte människor som har utfört det här, det är monster och monster måste förgöras. 

Man har genom att ta bort de mänskliga egenskaperna från fienden, gjort fienden till ett legitimt mål 

som inte förtjänar något medlidande. Att sedan spartanerna dödar ett större antal persiska spanare 

och bygger en mur utav av dem är ingenting som problematiseras, snarare känns det som en 

rättfärdig handling efter att ha upplevt de anfallandes tidigare missgärning.
57

 

   Fienden man får möta i 300 är dessutom motsatsen till spartanerna, Xerxes är dekadent och omger 

sig med all världens lyx. Hans manér, och beteende skulle kunna beskrivas som feminint.
58

 

Spartanerna unnar sig ingen lyx, de tror på hårt arbete och en enkel tillvaro. De kan beskrivas som 

mycket maskulina med stora muskler, skägg och med en rå attityd och jargong. Man förstår att detta 

är handlingens män som inte är rädda för att smutsa ner sina egna händer. Leonidas står längst fram 

i slagen tillsammans med sina soldater. Xerxes däremot, han sitter på tryggt avstånd i sitt tält, långt 

ifrån krigets fasor och faror. Det man vill är, att vi ska förakta den passiva och dekadenta härskaren 

och beundra den modiga mannen som vågar göra grovjobbet själv. Propagandans vill säga till oss: 

ingen annan kommer att göra något om du inte själv gör det. Alla måste bidra, här åker ingen 

snålskjuts. 

   Vi ser samma syn på fienden i Independence Day, där vi länge inte får se hur fienden ser ut. Det 

enda som visas för tittaren är vapnen och farkosterna, men framförallt ser vi den ockuperande 

maktens våld. När vi väl får möta en levande fiende är det tydligt vad det rör sig om, precis som i 

fallet med 300 är det ett monster. I scenen är det svårt att reda ut vad som är odjurets uniform och 

vad som är kropp. Man får dessutom se hur varelsen kan styra människan telepatiskt och det slutar 

med ett blodbad där det verkar som om den enda drivkraften är att döda allt mänskligt liv.
59

 Med 

fienden definierad som monster behöver inte tittaren oroa sig över människans slutgiltiga utrotning 

av fienden. 

   Men vi ser också samma syn på hjälten i Independence Day som vi gör i 300. Presidenten, den 

skyddade ledaren vägrar sitta säkert i sin bunker när det verkligen gäller. Hans plats är ju som sagt i 

luften med de andra. Här finner vi ett genomgående ideal för ledaren, orädd och handlingskraftig. 

Helt enkelt ett föredöme för sitt folk. Våra hjältar i krigspropagandan är de som både kan tala stort 

och handla modigt, men framförallt är de beredda att dö för sitt land. 

   I verkligheten sitter presidenten självklart säkert och skyddad när striderna pågår. Det ligger till 

och med oceaner mellan dem och krigets fasor, men en illusion kan ändå skapas. Inför kriget i Irak 
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poserade George W. Bush i pilotutrustning på ett hangarfartyg även om det inte får oss att tro att 

han tänker vara med i ett stridande förband så får det oss åtminstone att känna att han är där med 

sina mannar och skulle, ifall det blev absolut nödvändigt, hoppa in i ett plan och göra sitt bästa. 

   I visade exempel ser man fördelen med film. Den verkliga krigsretoriken måste avsändaren 

försöka bygga upp en bild av fienden och hjälten med ord. Fördelen med film är att ibland behövs 

inte orden, dygdemönstret kan visas på så många andra sätt. Man kan visa handlingarna istället för 

att bara berätta om dem och hoppas att publiken nappar på betet och förstår vad man menar. 

    I alla artefakter i den här uppsatsen fokuserar man även på framtiden. Det som kommer att bli 

belöningen för alla uppoffringar. I George H.W. Bush tal 1991 så trycker han på vad som ska hända 

sen: ”Our objectives are clear: ”The legitimate government of Kuwait will be restored to its rightful 

place, and Kuwait will once again be free. Iraq will eventually comply with all relevant United 

Nations resolutions, and then, when peace is restored, it is our hope that Iraq will live as a peaceful 

and cooperative member of the family of nations, thus enhancing the security and stability of the 

Gulf”,
60

 och hans son ger senare samma hoppfulla budskap om en ljus framtid: ”the danger to our 

country and the world will be overcome. We will pass through this time of peril and carry on the 

work of peace”.
61

 Dessa ord fungerar som en påminnelse om att det krig inte är evigt, att efter 

regnet kommer solsken och att man gör detta för att i förlängningen bygga en ny värld. 

   Detta var exempel ur krigsretorik i verkligheten, men finner man samma typ retorik i filmerna? Ja, 

likt mycket annat gäller verklighetens principer även i den fiktiva världen. Även i Independence 

Day är det presidenten som för fram hoppets budskap: ”And should we win the day, the Fourth of 

July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one 

voice, 'We will not go quietly into the night!' 'We will not vanish without a fight!' 'We´re going to 

live on!' 'We´re going to survive!'”.
62

 I 300 kommer talet om hopp precis mot slutet, när hela Spartas 

armé tillsammans med sina allierade har återvänt för att göra slut på den persiska armén en gång för 

alla. Spartanernas befälhavare håller ett tal till soldaterna innan de rusar mot fienden: ”This day, we 

rescue a world mysticism and tyranny...and usher a future brighter than anything we can imagine”.
63

 

De som leder trupperna måste påminna sina mannar och sitt folk om det väntar en bättre värld 

bakom alla uppoffringar. Det är ås klart viktigt att motivera de man behöver för att vinna ett krig 

med mycket negativa tankar och känslor. Man måste skapa en känsla av utsatthet, av att döden inte 

är slutet, men också av att det väntar något bättre efteråt, om inte för en själv så i alla fall för de 

andra som är delar av ens kollektiv: familj, medsoldater och landsmän. Vi finner alltså verklighetens 

krigsretorik även i filmens värld. Och det är en förenklad retorik som utan tvekan har starka drag av 

                                                
60 http://www.americanrhetoric.com/speeches/ghwbushiraqinvasion.htm (2011-05-01). 

61 http://www.americanrhetoric.com/speeches/wariniraq/gwbushiraq31903.htm (2011-05-01). 

62 Independence Day, 01:51:45. 

63 300, 01:43:58. 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/ghwbushiraqinvasion.htm
http://www.americanrhetoric.com/speeches/wariniraq/gwbushiraq31903.htm
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propaganda. I krigstid finns det inte plats för nyanser, där måste världsbilden vara enkel. 

 

4.8 Berättarperspektivet 

För att koppla tillbaka till vad bland annat Hellspong säger om propaganda så är den ensidig. I 

filmerna får vi samma effekt genom berättarperspektivet. Berättarperspektivet kan undersökas med 

hjälp av begrepp som annars är vanligast inom litteraturvetenskapen. Jag tänker i detta avsnitt 

använda fokalisering. Begreppet undersöker vems perspektiv det är vi får ta del av. Detta är en 

frågeställning som blir ytterst intressant i fallet 300 där vi har en berättarröst som leder tittaren 

genom berättelsen. Peter Hühn skriver i förordet till Point of view, perspective and focalization-

Modeling meditation in narrative (2009) om berättandet:  

The basic constellation constituting a narrative can be described as an communicative 

act(narration) through which happenings[...]are represented and thus mediated through a given 

verbal, visual or audio-visual sign system. This representation is inevitably shaped[...]by the 

agency producing it, ultimately the author who, however, may delegate mediation, particularly 

in fictional narration, to some intermediary agent or agents, typically a narrator(narrator´s 

voice) and, at a lower level to one or more characters64  

En god tolkning av detta är att författaren för fram sin kommunikation genom karaktärerna och 

berättarröster i berättelsen. Självklart går det inte att rakt av kopiera litteraturvetenskapens metoder 

direkt till filmens värld. Men, i boken finns det även metoder för att applicera fokaliseringen på 

film. Det är Sabine Schlickers som applicerar metoden på film:  

In film, as I will show, perspectivation is mediated in the form of focalization–by help of 

the 'camera'  as a filmic narrator-and its interplay with 'seeing' (ocularization) and 'hearing' 

(auricularization) as well as through edeting and montage. On the level of the intended 

meaning, perspectivation has to be connected with the agent of the implied author or 

director65  

Ibland får filmernas oss att tro att något annat är något annat som pågår än vad som verkligen 

händer.  

   Det är detta vi ser i 300, vi tror att Leonidas slutligen kapitulerat. Vi ser att han släpper sin sköld, 

tar av sig sin hjälm och faller på knä. Tittaren ska tro att Leonidas har svikit alla sina ideal och gått 

med på den enkla eftergiften att visa underkastelse till Xerxes. Men när Leonidas plötsligt ger en 

                                                
64 Hühn, Peter, Point of view, perspective and focalization-Modeling meditation in narrative, red. Hühn, Peter,  

Schmid, Wolf & Schönert, Jörg, Berlin, 2009. 

65 Schlickers, Sabie, “Focalization, Ocularization and auricularization in film literature”, ingår i Point of view, 

perspective and focalization-Modeling meditation in narrative, red. Hühn, Peter, Schmid, Wolf & Schönert, Jörg, 

Berlin, 2009, s. 244. 
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order och börjar springa med sitt spjut mot sin fiende kommer berättarrösten in och berättar vad 

som sker: ”His helmet was stifling. It narrowed his vision and he must see far. His shield was heavy. 

It threw him off balance...and his target is far away”,
66

 berättarrösten får oss här att förstå att det 

aldrig fanns någon plan att ge upp. Det var aldrig något som han ens snuddat vid i tanken. Han hade 

en plan, som gick ut på att verka svag, men han var aldrig svag. Och det är något som är viktigt i 

filmen eftersom Leonidas inte får vara svag, det är på honom man bygger hjälteidealet. I den första 

sekvensen får vi alltså se det som Xerxes ser, där han ser seger ser vi vår hjältes nederlag. När 

perspektivet sedan vänder är Leonidas och berättarens perspektiv vi får se, vår sorg vänds till glädje 

och vi inser att det finns hopp nu när alla kort ligger på bordet. 

   I Independence Day finns det liknande sekvenser. Här finns dock inte någon berättarröst, men det 

gör dock bara upplösningen starkare. Publiken leds till att tro att två av hjältarna, teknikern och 

stridspiloten har dött när de lyckats förstöra fiendens teknologi. Men när man åker ut för att leta ser 

man de två hjältarna triumferande vandra genom öknen, till synes oberörda. Perspektivet flyttas 

först från en sekvens inne i skeppet när de planterar dataviruset. Sedan till resten av karaktärerna 

som firar det lyckade resultatet. Deras glädje utbyts mot sorg när de misstänker att de som gjorde 

segern möjlig har dött. Perspektivet flyttas sedan till de två hjältarnas triumferande hjältarnas 

återuppståndelse. Detta betyder att agenturen(agency),
67

 det vill säga filmskaparna, vill att vi ska 

utvecklat en relation till karaktärerna. Deras död ska ha fyllt tittaren med sorg och deras återkomst 

ska fylla tittaren med lättnad och samma triumf som karaktärerna känner över sin seger. Regissören 

har lyckats med att förvirra oss med perspektivet och på sätt lyckats vinna över våra sympatier. 

   Berättarperspektivet hjälper oss också att förstå vem som är god och vem som är ond. Precis som 

att George Bush eller George W. Bush inte presenterar sin fiendes syn på saker och ting behöver 

inte filmskaparen förvirra publiken med att släppa in fienden mer än nödvändigt. I Independence 

Day är fienden från en annan planet, så beslutet att ta bort dess röst där skapar så klart inga 

problem, och det är inget publiken förväntar sig heller. Men i 300 sker det mindre uppenbart. Visst 

får vi följa Xerxes när han är utan sin fiende men vi får aldrig se hans inre. Hans motståndare har 

berättarrösten som kan berätta om Leonidas innersta känslor. Vilket gör honom tillgänglig för oss. 

Om vi det finns risk för att vi skulle kunna missförstå vår hjälte och det vi ser framför oss så är 

berättarrösten där och berättar för oss: ”'Goodbye, my love.' He doesn´t say it. There´s no room for 

softness...not in Sparta. No place for weakness”.
68

 Här hjälper berättarrösten att förstärka det man 

ser, inte berätta något man inte ser. Det vi får höra motsäger inte det som är tydligt utan är bara ett 

grepp som hjälper oss att inte missförstå. Budskapet blir klart och tydligt. Kärlek och familjen är 

viktig, men landet och friheten är större. I 300 är budskapet draget till sin spets. Men det finns även 

                                                
66 300, 01:35:53. 

67 Jag tänker använda det svenska ordet agentur för agency, i brist på bättre översättning. 

68 300, 00:25:16. 
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i Independence Day. Där sägs det inte rakt ut men det är något som tittaren ser själv med egna ögon. 

De huvudkaraktärer som ger sig ut i kriget har alla någon att förlora, stridspiloten har sin blivande 

fru och styvson, teknikern har sin ex-fru som han nu återförenats med samt sin gamla far. 

Presidenten har sin dotter kvar på marken och alkoholisten sina barn. Alla vet de att de riskerar att 

förlora det de håller kärt men de är beredda att ta risken för sitt land. Här ser man också bevis på 

Hellspong menar med att man inom propagandan förstärker budskapet. Vi ser Leonidas ansikte, vi 

får samtidigt höra vad han tänker. Budskapets effekt blir då starkare. Det blir även till propaganda. 

Det är endast en synvinkel vi får se. Vi får aldrig höra någon berätta om Xerxes känslor, det han 

möjligtvis har offrat för att vara där han är idag eller hans verkliga motiv. Det enda vi får se är hur 

agenturen väljer att tolka Xerxes genom de andra karaktärerna. 

   Genom att förstärka det som tittaren ser, som till exempel protagonistens smärta och 

beslutsamhet, genom att tydligt visa vad det är han offrar och att berätta vad det är han dör för. 

Förenklar man verkligheten och gör till exempel den abstrakta friheten eller kärleken mycket 

konkret. Budskapet är att kriget är nödvändigt och att den som offrar sig gör det för den goda 

sakens skull. Tittaren påminns också genom berättarperspektivet att fienden är ond. Antagonisten 

får inte något djup eller andra sidor. Fienden är endast ondska som man måste försvara sig mot. Det 

är precis dessa förenklingar som Hellspong talar om hur propaganda förenklar budskapet, i detta fall 

det tydliga indelningen mellan gott och ont.  

6. Diskussion 

De två filmer som den här uppsatsen behandlat kan, enligt Hellspongs och Thompsons definition av 

ordet, kallas för propaganda. Inte nödvändigtvis medveten sådan, utan skapad i en doxa där en 

krigskultur råder och man förväntas försvara sitt lands intressen. Resultatet har blivit två filmer som 

inte har någon ambition av att vara realistiska ändå argumenterar för krig på ett sätt som man skulle 

kunna kalla för propaganda. Tittarens möts av en ensidig syn på en konflikt som bygger på att 

fienden är ett monster, den egna sidan står för uppoffringar och martyrskap. Vi har hjälten som 

rakryggat möter fienden trots att han vet att det kan innebära döden. Vi har hans fiende som inte har 

något intresse för heder eller moral.  

   Filmen som medium passar propagandamakarens syfte alldeles utmärkt. Vi har inom oss en 

fascination över det vi ser, vi känner ett begär efter att kunna blicka in i andra människors liv och 

det är något filmen tar tillvara på. Vi har också ett behov av eskapism som filmen kan erbjuda. Den 

tar oss med till platser och händelser vi inte ens skulle kunna drömma om att se eller uppleva. 

Därför har vi alla kanaler öppna för påverkan när vi sitter framför tv:n eller bioduken och dras med i 

historien som berättas framför oss.  

   För att förstå alla de budskap som ryms i filmerna räcker det inte med att se till vad som sägs, man 
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måste även se till de symboler som är så vana för tittaren inte ens reflekterar över dem. När USA:s 

president läser upp sin krigsförklaring är rummet prytt av symboler som etablerar honom som 

ledare och signalerar vilka det är han leder. Det görs genom flaggor och rummets historiska 

betydelse. Man ser det även i filmerna, hur kaoset uppstår när symboler förstörs, vad är nationen nu 

när landmärkena är förstörda? Jo, genom ritualen uppenbarar sig nationens verkliga väsen, 

ledarskapet, folket och värderingarna är det som håller folket samman.  

   Förstörelsen av viktiga i landmärken är i sig ett angrepp på ett folk och hela dess historia. Viktiga 

byggnader är symboler för tidigare generationers slit och framgångar. Det är en förlängning av 

människorna själva.   

   Jag tar i kapitlet om ordens retorik upp hur argumentationen ser ut både i filmerna och i 

verklighet. Jag fann då att man gärna lyfte fram samma sorts argument. Sådana som bygger på en 

tydlig fiende, en fiende som inte kan stoppas med ord utan endast med våld. Anledningen till det är 

tydlig: har man en fiende som man vill se död, vill man att motståndet ska vara så litet som möjligt 

och därför målas fienden upp på ett sådant sätt att det inte går att försvara personen. 

   För att förstå hur vi får sympatier för filmens protagonister och ställer oss negativa till dess 

antagonister använde jag mig av begreppet fokalisation. Jag fann hur man använder 

berättarperspektiv och vändningar i vem det är som ser vad för att skapa sympatier. För att hålla 

fienden dålig dager struntar man i personens bakgrundshistoria, det är en dålig människa som vill 

ont, hur personen har blivit sådan problematiseras inte. Protagonisterna å andra sidan ges mer djup 

och bakgrund vilket leder till att tittaren får förståelse för handlingar och lägger sina sympatier hos 

den personen. Ibland förtydligar man i filmerna även karaktären och karaktärerna med till exempel 

en berättarröst för att man inte ska kunna missa karaktärens intentioner. Detta ger tittaren tydliga 

direktiv till vem det är man ska sympatisera med. 

   Uppsatsens syfte var att undersöka hur film för en bred publik kan användas för att argumentera 

för krig. Det jag upptäckte var sambandet mellan verkligheten och fiktionen. Hur man inom 

Hollywood-film använde sig av verklighetens argument när man i uppsatsens två filmer 

argumenterade för krig. All retorik låg dock inte endast i den verbala retoriken, utan minst lika 

mycket i bilder och symboler. Genom att porträttera hur det trygga bekanta förstördes väljer tittaren 

snabbt sida i konflikten som spelas upp skärmen eller bioduken. Trots att antikens spartaner inte 

borde ha särskilt mycket gemensamt med dagens amerikaner så visade 300 att kung Leonidas i 

Hollywoods tappning hade mycket gemensamt med både George Bush den äldre och den yngre, 

samt med en helt fiktiv president. En president som i Independence Day sätter sig i ett flygplan för 

att förinta en utomjordisk armé. Alla hade det gemensamt att de vägrade underkastelsen. Att deras 

ledstjärna var friheten och deras krig var rättfärdiga och för det goda. Det hade det gemensamt att 

deras fiende var ond och inte lyssnade på diplomati utan förstod endast våld.   
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   Genom en retorisk analys av film finner man att ämnena passar varandra mycket väl. Den visuella 

retoriken i filmer förstärks ofta av verbala vilket gör att just retorisk analys till ett gott verktyg för 

att analysera film. Med retoriken kunskaper både om hur människor fungerar när det gäller 

påverkan och insikten att artefakter av den här typen har ett syfte att övertyga gör det inte bara 

möjligt utan också väldigt effektivt att ty sig till retoriken när man undersöker film. Jag tror och har 

en förhoppning att retoriken i framtiden inser möjligheterna med filmen som ett område att 

undersöka, men också att andra berörda parter förstår de insikter som man kommer fram till via en 

retorisk analys samt med vilken kraft film kan användas som propagandamedel. 

   Jag försöker inte med min uppsats antyda att denna sortens film nödvändigtvis skulle vara skadlig 

för tittaren. Uppsatsen har velat belysa att den här sortens film är påverkad av sin tid och sin kultur. 

Att man inte bara kan se dessa filmer som underhållning, de är skapade i en krigsförande stormakt 

och därför blir deras ursprungliga syfte mindre viktigt. När man sedan ser på verklighetens 

krigsretorik och alla dess likheter med fiktionens inser man att det är ett korsbefruktande samarbete. 

Vad som kommer först, verklighetens eller fiktionens krigsretorik vet vi inte eftersom kriget i 

fiktionen är en nästan lika gammal företeelse som kriget själv, vad vi kan konstatera är dock att de 

påminner väldigt mycket om varandra. 

7. Sammanfattning 

Jag har i min uppsats undersökt sambandet mellan krigsretorik och film. Uppsatsens frågeställning 

var om två utvalda filmer kunde ses som krigsretorik eller till och med krigspropaganda? För att 

förstå alla aspekter av ämnet använde jag mig av flera olika ingångsvinklar. Jag använde mig av 

flera olika teorier som behandlade olika ämnen som till exempel propaganda, symboler och ritualer, 

visuell retorik, verbal retorik samt berättarteknik.  

   Först tog jag reda på om filmerna skulle kunna kallas för propaganda. Enligt Thompsons och 

Hellspongs kriterier kom jag fram till att filmerna absolut kunde falla inom den kategorin.  

   Sedan undersökte jag hur symboler och ritualer fungerade i filmerna och verklighetens krigstal. 

Hur de symboliserade det trygga och invanda, och hur förstörelsen av dem orsakade ett kaos som 

var tvunget att stoppas och ordningen återinföras för att lugnet skulle kunna återskapas. 

   Efter symbolerna och ritualerna undersökte jag vad det är med film som är så effektivt som medel 

att övertyga. Genom att använda mig av termer ur psykoanalysen tog jag upp vad det var i filmerna 

som fick tittaren att gilla dem, och hur det gjorde personen lättare att påverka. Att filmer tränger in i 

våra sinnen är en blandning av identifikation, ett begär av det vackra, voyeurism och 

verklighetsflykt. Filmer ger oss en chans att fly vardagen och bli någon annan för en stund, och då 

den tillåter oss att göra så blir vi mottagliga för vad filmen vill övertyga oss om. 

   Den visuella retoriken handlar också om vad det är vi uppfattar. Vår uppfattning av vad vi ser är 
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beroende på vad vi har för tidigare kunskap om de objekt vi tittar på. Om vi inte vet vad allt en bild 

symboliserar så uppfattar vi den annorlunda än vad någon som kan alla koder gör. 

   Den verbala retoriken bygger mycket på hur man målar upp fienden. I den här uppsatsen 

fokuserades det mycket på att man i propaganda tar bort så mycket mänskliga drag som möjligt från 

sin fiende. På det sättet gör man det legitimt att med alla medel besegra sin fiende som inte förtjänar 

omvärldens sympatier. Detta är något som gäller för både filmens som verklighetens retorik. 

   När det gäller berättarperspektivet användes begreppet fokalisering för att undersöka hur 

berättarröst, kameravinklar och perspektiv hjälpte tittaren att bygga positiva känslor för 

protagonisterna och negativa känslor för antagonisterna.  
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Samma tal filmat: 
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George W. Bush tal till nationen den 11 september 2001: 
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www.americanrhetoric.com 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911intialafghanistanops.htm(2011-05-01) 

 

George W. Bush tal till nationen vid invaionen av Irak den 19 mars 2003: 

www.americanrhetoric.com 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/wariniraq/gwbushiraq31903.htm (2011-05-01) 

 

8.3 Filmer 

300, Regi: Zack Snyder, Producent: Gianni Nunnari, Mark Canton, Bernie Goldman & Jeffrey 

Silver,  Warner Bros. Pictures 2006, svensk DVD-utgåva(2007) 

Independence Day, Regi: Roland Emmerich, Producent: Dean Devlin, Twentieth Century Fox, 

1996, svensk DVD-utgåva(2004) 
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