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Abstract: 

This paper is on propaganda in Clint Eastwoods American Sniper (2014). With 

this film in focus I have conducted a qualitative discourse analysis to extract subtle 

hints of propaganda in selected scenes from the film. I proceed from theories that 

discuss propaganda, orientalism and us-and-them, but I have also researched 

government pressures on film, and media research on its influence on people. This 

paper shows in combination with these theories that propagandistic messages can 

be identified through mainly the use of us-and-them. In American Sniper (2014) 

the image of USA is strengthen by establishing a negative and wrongful portrayal 

of their counterparts, making them nothing but evil or helpless. 

 

Nyckelord: Clint Eastwood, orientalism, propaganda, den andre i film, 

diskursanalys 
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1. Inledning 

1.1 Syfte och Frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att utforska i vilken utsträckning det går att 

identifiera drag av propaganda i en viss Hollywoodproduktion. Mer specifikt 

kommer jag undersöka en hårt kritiserad modern amerikansk krigsfilm som i 

amerikansk media har kallats för ”propagandafilm” för sin ensidiga hyllning av 

USA:s krigsföring i Mellanöstern.1 Filmen i fråga är Clint Easwoods American 

Sniper (2014). Det påstådda propagandainnehållet i filmen gjorde mig nyfiken på 

vad exakt som kan betraktas som propaganda i den, samt hur den kommer till 

uttryck specifika scener. För att undersöka det anlägger jag ett diskursanalytiskt 

perspektiv på tre utvalda scener i filmen där jag ställer frågor om bland annat 

huruvida filmen har porträtterat normen eller det ’normala’ sättet att leva samt 

maktrelationerna mellan olika subjekt och objekt. Med denna infallsvinkel hoppas 

jag kunna avläsa hur filmskaparna har tilldelat karaktärerna önskade respektive 

oönskade egenskaper samt i vilken utsträckning denna rollfördelning bidrar till ett 

propagerande budskap. Ett viktigt begrepp som kommer tillämpas i uppsatsen är 

’de andra’ som i forskningen (om bland annat film) används för att beskriva 

maktförhållanden mellan kulturer, i det här fallet maktförhållandet mellan 

Västerlandet och Orienten. 

 

Frågeställningar: 

* Vilka teman i filmen är möjliga att identifiera som uttryck för propaganda? 

* Hur använder filmskaparen dessa teman för att forma filmens budskap? 

 

 

 

                                                 
1 Kang, Cecilia och McCoy, Terrence . ’American sniper’ decried as propaganda by some, 

praised as veterans pean by others. The Washington Post. 2015-01-20. 

https://www.washingtonpost.com/business/economy/american-sniper-decried-as-

propaganda-by-some-praised-as-veterans-paean-by-others/2015/01/20/b2d597d0-a0bf-

11e4-9f89-561284a573f8_story.html?utm_term=.6ac241a50528 (Hämtad 2017-02-11). 

https://www.washingtonpost.com/business/economy/american-sniper-decried-as-propaganda-by-some-praised-as-veterans-paean-by-others/2015/01/20/b2d597d0-a0bf-11e4-9f89-561284a573f8_story.html?utm_term=.6ac241a50528
https://www.washingtonpost.com/business/economy/american-sniper-decried-as-propaganda-by-some-praised-as-veterans-paean-by-others/2015/01/20/b2d597d0-a0bf-11e4-9f89-561284a573f8_story.html?utm_term=.6ac241a50528
https://www.washingtonpost.com/business/economy/american-sniper-decried-as-propaganda-by-some-praised-as-veterans-paean-by-others/2015/01/20/b2d597d0-a0bf-11e4-9f89-561284a573f8_story.html?utm_term=.6ac241a50528
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1.2 Bakgrund 

American sniper släpptes 2014 på bio och är ett krigsdrama som är regisserat av 

Clint Eastwood. Filmens manus bygger på självbiografin American sniper av 

Chris Kyle med Bradley Cooper i huvudrollen som den mest dödliga krypskytten i 

amerikansk historia. Filmen fick höga tittarsiffror vid premiärdagen och blev 

nominerad i sex kategorier vid Oscarsgalan för ljudmixning, filmklippning, 

adaption till manus, manlig skådespelare samt bästa film med en vinst för bästa 

ljudklippning.2 

 

1.2.1 Mottagandet av American Sniper 

Vad som personligen gjorde mig nyfiken att analysera American Sniper (2014) var 

mottagandet av den. När jag först såg den på bio 2015 hade jag inte så starka 

uppfattningar om den, för mig var det ännu en ganska typisk amerikans krigsfilm. 

Det var när jag fick reda på hur den hade tagits emot i främst USA som mitt 

intresse väcktes. Vid filmens klimax ställs protagonisten Chris Kyle mot sin 

ärkefiende Mustafa i en krypskytteduell. I samma stund som Kyle viskar ”Aim 

small, hit small” och tar ut sin antagonist med ett näst till omöjligt långt skott skall 

hela biosalonger över USA ställt sig upp och jublat över huvudkaraktärens triumf.3 

American sniper (2014) har generellt fått bra betyg från hemsidor som Metacritic 

och Rottenromatoes. Från Rottentomatoes har filmen fått 72 procent positiva 

anmärkningar av 265 filmkritiker samt 84 procent nöjdhet av ungefär 7000 

användare.4 Recensioner baserade på 48 filmkritiker från Metacritic gav filmen 72 

procent nöjdhet medan recensioner av 969 sammanslagna användare hamnade på 

66 procent.5 I överlag rankas alltså filmen som bra när man tittar på filmsajternas 

procentbaserade värdeskalor, både de kritikerbaserade och  de publikbaserade.  

                                                 
2 American sniper ( 2014 ). IMDb. 

http://www.imdb.com/title/tt2179136/awards?ref_=tt_awd (Hämtad 2017-11-09). 
3 Taibbi, Matt .’American Sniper’ is almost too dumb to criticize. RollingStone 2015-01-

21. http://www.rollingstone.com/politics/news/american-sniper-is-almost-too-dumb-to-

criticize-20150121 (Hämtad 2017-10-20). 
4 American sniper reviews. Rotten Tomatoes 2017-10-30. 

https://www.rottentomatoes.com/m/american_sniper/reviews/?type=user (Hämtad 2017-

11-02). 
5 American sniper. Metacritic  2017-09-06. http://www.metacritic.com/movie/american-

sniper/user-reviews?sort-by=date&num_items=100 (Hämtad 2017-11-02). 

http://www.imdb.com/title/tt2179136/awards?ref_=tt_awd
http://www.rollingstone.com/politics/news/american-sniper-is-almost-too-dumb-to-criticize-20150121
http://www.rollingstone.com/politics/news/american-sniper-is-almost-too-dumb-to-criticize-20150121
https://www.rottentomatoes.com/m/american_sniper/reviews/?type=user
http://www.metacritic.com/movie/american-sniper/user-reviews?sort-by=date&num_items=100
http://www.metacritic.com/movie/american-sniper/user-reviews?sort-by=date&num_items=100
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Det är när man gör en noggrannare läsning av recensionerna som man noterar de 

kluvna sidorna av filmens mottagande. 

Den kritik filmen har fått ligger främst i hur Clint Eastwood har valt att porträttera 

kriget. Zack Beauchamp kritiserar filmens sätt att förvränga sanningen om varför 

USA gick med i kriget. Han anser att filmen förmedlar ett budskap där USA gick 

med i kriget på grund av 11 september 2001 och inget annat. Att USA inte hade 

någon djupare avsikt när de gick med i/startade kriget utan är i filmen något som 

bara hände.6 

Jonathan Cook beskriver filmen som den mest enfaldiga typen av tänkbar 

propaganda. Han menar att Eastwood har skrivit om historia för att placera USA i 

ett centrum genom att porträtterat alla irakier som barbarer som alla är ute efter att 

döda amerikanare. Att den amerikanska armén alltid placeras som ’de goda’ 

människorna, antingen som hjältar eller som offer för de traumatiserande 

grymheter irakierna vållar. Jonathan Cook anser också att filmen bidrar till ett 

redan existerande självmedlidande i USA, att de mörkhyade utlänningarna som de 

försökte befria inte bara visade sig vara onda, utan värre, otacksamma.7  

Zack Beauchamp beskriver hur Chris Kyle genomgående refererar till irakierna 

som ’barbarer’ utan att filmen gör några ansträngningar till att bevisa honom fel. 

Han nämner också hur irakier faktiskt kämpade mot al-Qaeda och att om det inte 

var för dem hade kriget mot Osama Bin Laden kanske inte fått något slut, men 

detta nämns inte i filmen.8 Jonathan Cook skriver ”It is not even as though it is 

simply unfair to the “enemy” – that is, mostly ordinary Iraqis, who are shown to 

be ruthless and heartless killers filled with irrational hatred for the American 

soldiers sent to liberate them…”9 

De positiva recensionerna lyfter främst fram Bradley Coopers rolltolkning av 

krypskytten Chris Kyle men också intensiteten i Eastwoods sätt att skildra ett krig. 

                                                 
6 Beauchamp, Zack. American Sniper is a dishonest whitewash of the Iraq war. Vox 2015-

01-21. https://www.vox.com/2015/1/21/7641189/american-sniper-history (Hämtad 2017-

10-20). 
7 Cook, Jonathan. Why do critics love American Sniper?. Dissident voice  2015-01-26. 

https://dissidentvoice.org/2015/01/why-do-critics-love-american-sniper/ (Hämtad 2017-

11-10). 
8 Beauchamp. American Sniper is a dishonest whitewash of the Iraq war. 
9 Cook. Why do critics love American Sniper? 

https://www.vox.com/2015/1/21/7641189/american-sniper-history
https://dissidentvoice.org/2015/01/why-do-critics-love-american-sniper/
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James Berardinelli skriver om hur han tycker att detta är Bradley Coopers bästa 

framträdande hittills.10 En annan beskriver filmen som Coopers show. Att han 

lyckas porträttera Kyles självsäkerhet, intensitet och känslor perfekt.11 Berardinelli 

hävdar att filmen inte har några politiska budskap och att detta är en av dess 

styrkor, att filmen må ha spår av patriotism från boken den baserades på, men att 

det inte är någon propagandafilm. Han beskriver filmen som ett porträtt av 

soldaternas kamp i skyttegravarna. Att filmen endast handlar om soldaternas liv, 

kamper och demonerna som de måste brottas med på fältet men även hemma.12 

Claudia Puig anser att man kan tolka filmen som antingen en patriotisk salut eller 

en skarp anti-krigsfilm, men att den oavsett är en kraftfull, känslosam och tragisk 

film.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Berardinelli, James. American sniper (United States, 2014). Reelviews 2014-12-23. 

http://www.reelviews.net/reelviews/american-sniper (Hämtad 2017-11-10). 
11 Puig, Claudia. Bradley Cooper’s aim is true in ’American Sniper’. USA Today 2014-12-

24. https://www.usatoday.com/story/life/movies/2014/12/23/american-sniper-

review/19157153/ (Hämtad 2017-11-02). 
12 Berardinelli. American sniper (United States, 2014). 
13 Puig. Bradley Cooper’s aim is true in ’American Sniper’. 

http://www.reelviews.net/reelviews/american-sniper
https://www.usatoday.com/story/life/movies/2014/12/23/american-sniper-review/19157153/
https://www.usatoday.com/story/life/movies/2014/12/23/american-sniper-review/19157153/
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare studier som visar hur den amerikanska 

regeringen utövat påtryckningar på landets filmindustri samt exempel på genre och 

filmer som forskningen har visat bidrar till propagerande budskap. 

 

2.1 CIA och Pentagon i Hollywood 

The Historical Roots of CIA-Hollywood Propaganda skriven av Pearse Redmond 

går igenom och informerar läsaren om den amerikanska regeringens fot i 

Hollywood som sträcker sig tillbaka över hundra år. Han vill främst upplysa 

människor hur deras favoritfilmer i verkliga fall har blivit påverkade av agenter 

från CIA och Pentagon för att gynna staten. Men också hur mycket pengar det går 

åt att skapa denna sortens propaganda som till och med bryter mot federala lagar.14 

Redmond beskriver hur den amerikanska militären och CIA idag har blivit 

accepterade och tolererade med deras närvaro i Hollywood och populärkultur. Att 

deras påverkan på film och manipulerande av människors tycke har blivit en 

vardaglig sak som inte plockas upp av människor i vardagen. Han beskriver hur 

vår uppfattning av världen idag grundar sig till en stor del av ’coola’ statligt 

försörjda hollywoodfilmer som är skapade för att få oss att glömma våra 

uppfattningar av historiska händelser samt sanningen i dem. Det handlar om 

statens påverkan på medborgare att välja sidor i ett krig som de inte startade eller 

har några fiender i.15  

Tom Seckler och Matthew Alford har i sin text Why are the Pentagon and the CIA 

in Hollywood? ungefär samma utgångspunkt som Pearse Redmond, de vill i båda 

texterna bevisa hur den amerikanska staten använder sig av Hollywood för att 

porträttera sig själv positivt. Seckler och Alford utgår i sin text från de 

offentliggjorda amerikanska påståenden att deras skäl bakom medverkandet i 

                                                 
14 Redmond, Pearse. the Historical Roots of CIA-Hollywood Propaganda. Wiley Online 

Library  2017-03-07. 

http://onlinelibrary.wiley.com.www.bibproxy.du.se/doi/10.1111/ajes.12177/full (Hämtad 

2017-11-06). 
15 Ibid. 

http://onlinelibrary.wiley.com.www.bibproxy.du.se/doi/10.1111/ajes.12177/full
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Hollywoodfilmerna endast beror på att de vill ha en garanterad och  precis 

porträttering av hur militära och federala aktiviteter utförs.16 

Enligt Seckler och Alford är staten involverad i filmindustrin för att vägleda 

producenterna bort från känsliga ämnen och istället skapa filmer som porträtterar 

främst CIA och den amerikanska militären som gynnsamma eller fördelaktiga att 

ha på sin sida. Här tar Seckler och Alford upp exempel på filmer som påvisar 

detta. I dessa filmer agerar CIA ofta omoraliskt och bryter ibland mot nationella 

och internationella lagar. De anser att specifikt CIA helst vill porträtteras som en 

bra kandidat till nationell säkerhet där de gör vad som krävs för att säkerställa 

säkerheten i landet. Militären eller försvarsdepartementet har en annan bild hur de 

vill bli sedda. Trots att de har gått ut med att de endast hjälper hollywood-

produktioner för att säkerställa en viss ’realism’ i filmer, har de lagt mycket av sin 

tid på adaptioner från serietidningar där det överliggande hotet är invasioner från 

utomjordingar. Denna assistans till filmer resulterar i att militären kan demonstrera 

sina tekniska framgångar utan att behöver oroa sig över politiska övertoner. 

Seckler och Alford anser därför att försvarsdepartementets medverkande i filmer 

handlar mer om att framställa en teknisk realism, som för militären fungerar som 

ett rekryteringsmedel för nya generationer av soldater och tekniker.17 

 

2.2 Propaganda i genre 

I Cold War Sport, Film, and Propaganda: A comparative analysis of the 

superpower skriven av Tony Shaw och Denise J. Youngblood förses läsaren med 

en överblick på hur USA:s och Sovjets filmindustri, främst långfilm, använde 

sport som ett propagerande medel under det kalla kriget.18 

I texten talar de om två olika former av propaganda som användes under det kalla 

kriget. Hård och mjuk. Hård propaganda utgår från att vara väldigt direkt, där USA 

                                                 
16 Secker, Tom och Alford, Matthew. Why are the Pentagon and the CIA in Hollywood? 

Wiley Online Library  2017-03-07. 

http://onlinelibrary.wiley.com.www.bibproxy.du.se/doi/10.1111/ajes.12180/full (Hämtad 

2017-11-06). 
17 Ibid. 
18 Shaw, Tony och Youngblood, Denise. Cold War Sport, Film and Propaganda; Journal 

of cold war studies. vol. 19 no. 1 (2017): 160-192. https://muse.jhu.edu/article/656953 

(Hämtad 2017-11-05). 

http://onlinelibrary.wiley.com.www.bibproxy.du.se/doi/10.1111/ajes.12180/full
https://muse.jhu.edu/article/656953
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i detta fall försökte porträttera Sovjet som något otäckt och hotfullt. Ett tydligt 

tema som uppkom på amerikansk film var att man porträtterade atleter från väst 

som fria som endast utövade sporten av personliga anledningar, medan atleter från 

Sovjet var en del av en maskin driven av staten. Ett filmexempel som utövar detta 

tema är Rocky IV (1985). I filmen porträtteras Sovjets värderingar och samhälle i 

form av Ivan Drago (Dolph Lundgren), en känslolös boxare med drag som liknar 

en robot med inprogrammerade taktiker för att hantera alla situationer i 

boxningsringen, alla förutom den amerikanska ’kraften’. Mjuk propaganda 

däremot användes av USA under kalla kriget som ett medel att sälja amerikanska 

värderingar, i detta fall genom sport. Här tar författarna Strategic air command 

(1955) som exempel. Filmen handlar kort om en amerikansk basebollspelare som 

lägger sin framgång och sitt kändisskap på hyllan för att gå med i militären. 

Filmen fick stora tittarsiffror och stod för ett ökat intresse hos det amerikanska 

flygvapnets intresseanmälningar.19 

 

2.3 Svensk världsbild  och ’de andra’ 

Anna Roosvall diskuterar i sin undersökning Dokument utifrån, en tv-historia om 

identitet – egen och andras den världsbild programmet uttrycker genom den 

skildringen av andra delar av världen och hemlandet Sverige. Roosvall konstaterar 

i undersökningen att när dokumentärerna pratar om ’de andra’ porträtteras folket i 

respektive land som anonyma subjekt utan empati eller kritiskt tänk vars situation 

endast beror på landets interna problem.20 I undersökningen tar hon upp 

dokumentärer om Kina, Vietnam och Bosnien som alla faller under kategorin som 

’de andra’. När det däremot pratas om USA, Storbritannien eller Europa i 

allmänhet handlar det om externa problem som länderna strider mot. Dessa 

dokumentärer lyfter ofta upp generella framsteg länderna har åstadkommit inom 

diverse områden.21   

                                                 
19 Shaw. Cold War Sport, Film and Propaganda 

20 Roosvall, Anna, Dokument utifrån: en tv-historia om identitet – egen och andras. Svensk 

television: En mediehistoria, Sid 290. 

21 Roosvall, Svensk television: En mediehistoria,  Sid 290-291 
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Roosvall nämner hur programmet tidigt benämner det svenska folket som ett ’Vi’ 

genom en berättarröst. Att vi som svenskar endast hälsar på hos andra kulturer för 

att sedan återvända hem. Roosvall konstaterar att om en kultur eller ett land hyllas 

i Dokument Utifrån så är det en svensk kultur. Dokumentärer som inte lyfts fram 

som en svensk kultur förstärker istället den.  Sverige intar en position av att inte 

kunna vara iakttaget eller granskat i programmet, utan tar en motsatt position där 

’Vi’ kan granska alla andra.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Roosvall, Svensk television: En mediehistoria, Sid 304-305. 
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3. Teori 

I detta kapitel lägger jag fram viktiga teorier som jag sedan kommer koppla till 

filmen i analysen. För att kunna förstå och tolka filmen utifrån uppsatsens syfte 

utgår jag här från några huvuddrag i forskningen om propaganda, men jag kommer 

även ta upp begreppet ’de andra’.  

 

3.1 Vad är propaganda? 

Enligt en vanlig definition är syftet med propaganda att framkalla en respons hos 

mottagaren som gynnar avsändaren.23 Det kan handla om ett politiskt parti som 

försöker förvärva väljare, ett företag som vill vinna fördelar inom marknaden eller 

att en stat vill få stöd från medborgarna att frivilligt gå ut i krig. Alla dessa 

exempel gynnar avsändaren vilket är det slutgiltiga målet med att propagera för 

något.24  

 

Enligt Balnaves et al (2011) finns det tre olika nivåer av propaganda: Svart, vit och 

grå. Svart propaganda involverar lögner där det manipulativa budskapet är dolt. 

Vit propaganda kan däremot involvera sanning och är inte dold. Denna sortens 

propaganda fokuserar på att endast återge en sida av berättelsen där informationen 

som distribueras verkar trovärdig.25 Ett exempel på detta skulle vara reklam som 

försöker sälja läsk, där man väljer att gå ut med smaken och det törstsläckande i 

fokus utan att nämna hälsofarorna vid för stor sockerkonsumtion. Grå propaganda 

är då källan till informationen och trovärdigheten i den är oklar.26  

I många moderna påverkanskampanjer används kombinationer av dessa tre nivåer 

av propaganda. Speciellt under krigstider då stater jobbar med påtryckningar för 

att skapa en uppslutning i befolkningen. Här arbetar avsändaren med öppna, 

halvöppna och slutna källor i sina budskap.27  

 

                                                 
23  Vulovic, Jimmy, Propaganda: historia, teori och analys, Upplaga 1, Studentlitteratur, 

Lund, 2017. sid. 63 
24 Ibid. sid 64. 
Balnaves, Mark, Shoesmith, Brian & Donald, Stephanie Hemelryk, Media theories and 

approaches: a global perspective, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009. sid 128. 
26 ibid. sid 128. 
27 Balnaves. Media theories and approaches: a global perspective. sid 128. 



10 

 

Ett uppmärksammat exempel på svart propaganda är berättelsen om den 

kuwaitiska flickan Nayirah. Hennes vittnesmål i den amerikanska kongressen 

hösten 1990 om irakiska övergrepp i Kuwait var avsett att skapa stöd i opinionen 

för USA:s invasion av Irak några månader senare. Men vittnesmålet var falskt, 15-

åriga Nayirah visade sig vara dotter till Kuwaits ambassadör i USA och hade blivit 

instruerad att berätta hur kuwaitiska spädbarn blivit utslitna ur sina kuvöser av 

irakiska soldater och slängda på golven. Förutom president Bush själv använde sju 

senatorer denna falska ’händelse’ som argument för att gå in i Irak.28  

 

Garth S. Jowett och Victora O`Donnell som båda är professorer i kommunikation 

menar att begreppen propagera, övertala och informera är viktiga att skilja på 

eftersom alla används på likartade sätt, främst propagera och övertala.29 Att 

informera är en form av faktabaserad kommunikation, där man reder ut 

frågetecken mottagaren möjligtvis skulle kunna ha kring något ämne. Att särskilja 

och definiera propagera och att övertala var för sig kan vara mer problematiskt. Att 

övertala kan gynna båda parterna som deltar i diskussionen. Även om den som 

övertalar har en vilja som hen vill få igenom handlar det i slutändan om en 

interaktiv kommunikation mellan båda parterna som båda också vinner på. Den 

som övertalar får sin vilja igenom medan mottagaren i slutet delar förståelse. 

Jimmy Vulovic tar ett klassrum som exempel på övertalande där det är läraren som 

övertalar. När läraren har övertygat eleverna om att de själva och samhället gynnar 

på att lära sig nya saker handlar det som övertalning enligt Vulovic. Det är här 

lärarens kunskap har överförts till eleverna som i efterhand behandlas enligt deras 

villkor. Problemet med övertala och propagera framkommer när mottagaren i ett 

propagerande sammanhang börjar hålla med avsändaren, att det som 

propagandisten hävdar faktiskt är sant och ger mottagaren en ny bättre syn på 

politiken eller världen i fråga. Det är här frågan infinner sig om det fortfarande är 

propagerande eller övertalande? 

 

 

 

                                                 
28 Andersen, Robin, A century of media, a century of war, Peter Lang, New York, 2006 
 29 Vulovic. Propaganda: historia, teori och analys. sid 67. 
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3.2 Statliga påtryckningar på filmindustrin 

Statliga påtryckningar på filmindustrin har existerat sedan filmens tidigare dagar, 

vilket kan beläggas med en rad historiska exempel inte minst från Sovjetunionen 

och Nazityskland. Det kanske mest kända exemplet är Viljans Triumf (1935), 

regisserad av Leni Riefenstahl, beställd av Adolf Hitler. Denna dokumentär 

handlar om Nazistpartiets partikongress 1934 i Nürnberg Tyskland där man följer 

Adolf Hitlers sex dagar i staden från ankomst till avresa. Filmen inkluderar tal från 

alla höga nazistledare samt de aktiviteter som tusentals människor deltog i.30 Det 

var efter denna dokumentär som bland annat den amerikanske regissören Frank 

Capra insåg den politiska och till och med våldsamma påverkan film kan ha på 

dess tittare och gick därefter för att skapa vad som skulle bli ’Varför vi strider’ 

serien, en serie av dokumentärer med propagerande avsikter beställd av den 

amerikanska regeringen under det andra världskriget.31  

USA har fått stor uppmärksamhet under 1900-talet i litteratur om filmens (och 

andra mediers) påverkan på sin publik genom krigsrelaterade propagandaexempel. 

De har en lång historia av direkta kopplingar till deltagande i filmer i form av 

produktion och kontroll. Dessa amerikanska krigsrelaterade propagandaexemplen 

daterar bak till tidigt 1900-tal och har fått stor uppmärksamhet inom litteratur 

rörande olika mediers påverkan på sin publik. Ett av de tidigaste amerikanska 

exemplen är den episka och rasistiska filmen Birth of a nation (1915) av D.W 

Griffith som fick militärt support av självaste presidenten trots att den stod för 

folkmord och rasism.32  

När USA gick med i första världskriget påbörjade regeringen en stor satsning på 

film där de producerade verk som porträtterade främst tyskarnas grymhet och 

illdåd. Ett exempel på detta är America’s Answer (1918), denna film producerades 

i syfte att vinna folkets stöd till kriget efter att USA förklarat krig mot Tyskland ett 

år tidigare. Filmen är en dokumentär om de amerikanska truppernas landstigning i 

                                                 
30 Viljans Triumf ( 1935 ). IMDb. http://www.imdb.com/title/tt0025913/?ref_=ttpl_pl_tt 

(Hämtad 2017-11-08). 
31 Hagopian Jack, Kevin. Triumph of the Will. New York State Writers Institute. 

http://www.albany.edu/writers-inst/webpages4/filmnotes/fns07n6.html Hämtad 2017-11-

8). 
32 Roosvall, Anna & Salovaara-Moring, Inka (red.), Communicating the nation: national 

topographies of global media landscapes, Nordicom, Göteborg, 2010. Sid 146. 

http://www.imdb.com/title/tt0025913/?ref_=ttpl_pl_tt
http://www.albany.edu/writers-inst/webpages4/filmnotes/fns07n6.html
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Frankrike samt deras bidrag och uppoffringar till kriget.33 Så här lyder en 

recension från The New York Times publicerad 1918, “Not a man and not a 

woman in the crowd that filled the seats failed to feel the pull of the war, the 

urging of its influence, the sense of participation in it.”34 Medan detta pågår har 

regeringen redan börjat bannlysa importer av filmer från centralmakterna 

(motståndaralliansen) i kriget. När kriget var över rekryterade den amerikanska 

regeringen filmindustrin för att skapa en ’amerikanisering’ av invandrarna där 

utvalda Hollywoodfilmer visas för dem på båtar.35 

1940 förbereder sig USA att potentiellt gå med i kriget som pågick i Europa. Ett av 

deras tillvägagångssätt var att öppna OCIAA (Office of the Coordinator of Inter-

American Affairs). Detta beslut hade som mål att vinna solidaritet hos 

latinamerikaner inför kriget och det visade sig att ett av det mest framgångsrika 

sättet att göra så var genom film. Målet med dessa filmer var att främst porträttera 

latinamerikaner mer positivt än vanligt, filmer kunde filmas om helt om de inte 

gjorde det. OCIAA stod för distribuering av bland annat The life of simon Bolivar 

(1942) och den Walt Disney producerade filmen The Three Caballeros (1944) 

med Kalle Anka som huvudroll. OCIAA stod också för att ha distribuerat 

gratiskopior till amerikanska ambassader över hela Latinamerika.36 

När Japan överlämnade sig till de allierade mot slutet av andra världskriget (1945) 

placerades landet i en ’neokolonial militär-diktatur’ av de ockuperande 

amerikanarna. Målet med detta var att bygga upp japans politik och ekonomi så 

fort som möjligt för att sedan använda den som framfoten i amerikansk 

utrikespolitik i Asien under det kommande kalla kriget. Med detta som anledning 

började den ockuperade staten utbilda japaner med en liberala och demokratiska 

syner med USA som utgångspunkt. Den ockuperade staten ansåg att det bästa 

tillvägagångssättet var via media med film som fokus där de kunde sprida den nya 

                                                 
33 America’s Answer: The Second Official United States war Picture. World Digital 

Library 2017-11-14. https://www.wdl.org/en/item/4537/ (Hämtad 2017-11-6). 
34 'AMERICA'S ANSWER' STIRS WAR SPIRIT; Vivid Pictures of All Our Forces at 

Work in France Cheered at Cohan Theatre. CREEL MAKES AN APPEAL Patriotic 

Music and Setting Add to Effectiveness of Supplement to "Pershing's Crusaders.". The 

New York Times 1918-07-30. 

http://www.nytimes.com/movie/review?res=9401E3D6143EE433A25753C3A9619C9469

96D6CF (Hämtad 2017-10-24). 
35  Roosvall. Communicating the nation: national topographies of global media 

landscapes. sid 147. 
36 ibid. sid 147. 

https://www.wdl.org/en/item/4537/
http://www.nytimes.com/movie/review?res=9401E3D6143EE433A25753C3A9619C946996D6CF
http://www.nytimes.com/movie/review?res=9401E3D6143EE433A25753C3A9619C946996D6CF
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ideologin till det japanska samhället. De möttes upp med japanska filmstudior för 

att diskutera deras intresse i filmindustrin och etablerade därefter en censurering 

av filmprojekt, manus och klara filmer för att de skulle leva upp till den 

amerikanska ideologin. Denna censur av filmer i Japan pågick till 1952.37 

Med det kalla kriget på ingång drog den Amerikanska filmmakaren Walter Wang 

slutsatsen att den amerikanska regeringen behöver Hollywood mer än vad de tror 

att de behöver ’The H-Bomb’ (Vätebomben). Den amerikanska regeringen (The 

United States Information Service) svarade  genom att sprida amerikansk 

filmkultur över hela världen. Man finansierade 226 filmcenter i 106 länder och 

bidrog med 7541 projektorer för att propagera för USA under det kalla kriget. 

Bland pådrivarna fanns president John F. Kennedy som betraktade både film och 

TV som lämpliga verktyg i kampen om världsopinionen.  

Exempel på vad som distribuerades var My Son John (1952) som handlar om en 

amerikansk familj som lever i perfekt harmoni tills den äldsta sonen återvänder 

hem och de oroar sig över att han har blivit kommunist.38 En annan är The girl in 

the Kremlin (1957) som handlar om att Sovjets diktator Stalin har bluffat sin död 

och lever i Europa med en ny plastikopererad identitet som den amerikanske 

agenten Steve Anderson försöker söka upp.39 

Ända sedan andra världskriget har försvarsdepartementet (Pentagon) bidragit med 

militär personal och utrustning i filmer, till exempel i form av soldater som 

statister och militära fordon som rekvisita. I gengäld håller sig filmerna inom 

militärens godkända ramar och Pentagon får ha en viss kontroll över historierna. 

Stephen Spielberg fick 1999 ’Medaljen för utmärkt statstjänst’ av Pentagon för sin 

film Saving Private Ryan (1998). En av motiveringarna för priset löd, ”The film is 

a historic contribution to the national consciousness, reminding all Americans that 

the legacy of freedom enjoyed today endures in great measure because of their 

                                                 
37 Coleman, Lindsay, Miyao, Daisuke & Schaefer, Roberto (red.), Transnational 

cinematography studies, Lexington Books, Lanham, 2017. sid 65. 
38 My Son John ( 1952 ). IMDb. http://www.imdb.com/title/tt0044941/?ref_=fn_al_tt_1 

(Hämtad 2017-11-02). 
39 The Girl in the Kremlin ( 1957 ). IMDb. 

http://www.imdb.com/title/tt0050440/?ref_=fn_al_tt_1 (Hämtad 2017-11-02). 

http://www.imdb.com/title/tt0044941/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0050440/?ref_=fn_al_tt_1
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selfless and courageous actions.”.40 Något som i sammanhanget är värt att notera 

är företaget Silicon Graphics som har fått stöd vid utveckling av produkter, och 

många av deras produkter hamnade på Hollywoods rekvisitahylla.41 Så man skulle 

kunna säga att priset som Spielberg fick av staten i själva verket var förbetalt av 

dem själva. 

Det har argumenterats att amerikansk film inte längre är pressad att skapa 

nationalistisk propaganda av staten då den typiska cowboy-hjälten sedan 2001 inte 

längre fungerar som en budskapsbärare som den en gång gjorde. Detta har 

kritiserats hårt efter Hollywoods reaktion på 11:e September 2001. Hollywood 

började snabbt lägga mycket fokus på de länder som hamnade i USA:s väg samt 

vilka meddelande de skulle exportera med detta.42 Med andra ord började man 

glorifiera USA:s aktioner mot Irak för att se sig själva som de goda. Civil och 

militär personal har till exempel fått i uppgift att beskriva USA:s insats i Irak-

kriget som ett krig för befrielse, medan Iraks militära styrkor benämndes som 

’Death Squads’.43 

 

3.3 ’Den andra’ i film 

’Den andra’ är ett begrepp som ofta förekommer inom olika grenar av humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning och som många anser formades av filosofen 

Emanuel Levinas som ansåg att man inte kan få en objektiv sanning om man 

inräknar en ’andre’ vars enda egenskap är att vara ’en annan’ och annorlunda i 

förhållande till ett ’Vi’.44 Edward Said använder begreppet för att beskriva 

förhållandet mellan västerlandet och Orienten (mellanöstern) som bygger på ett 

maktförhållande mellan dem två, ett förhållande av dominans.45 Han skriver i sin 

text Orientalism med sjuttonhundratalet som utgångspunkt att orientalism är ett 

                                                 
40 Kozaryn, Linda. DoD honors ’Private Ryan’ Director Speilberg. U.S Department of 

Defense  1999-08-12. http://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=42941 

(Hämtad 2017-11-11). 
41 Roosvall. Communicating the nation: national topographies of global media landscapes. 

sid 148. 
42  Ibid. sid 149. 
43 Miller, David (red.), Tell me lies: propaganda and media distortion in the attack on Iraq, 

Pluto, London, 2004. sid 81. 
44 Emmanuel Levinas. Nationalencyklopedin. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/emmanuel-levinas (hämtad 2017-11-

04) 
45 Said, Edward W., Orientalism, [Ny utg.], Ordfront, Stockholm, 2000. sid 69. 

http://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=42941
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sätt att hantera Orienten. Hantera den genom att kolonisera den, göra 

anmärkningar på den, komma med synpunkter på den och härska över den. 

Edward Said beskriver kort att orientalismen fungerar som ett sätt för Västerlandet 

att dominera, omstrukturera och utöva myndigheter på Orienten. Att dess syfte är 

att lyfta upp den europeiska kulturens styrka och identitet genom att ställa sig mig 

Orienten. Till en början bestod Västerlandet av främst stormakterna Storbritannien 

och Frankrike, men efter andra världskriget växte engagemanget fram i USA samt 

hos andra europeiska och atlantmakter. Återkommande bilder av ’de andra’ eller 

’det annorlunda' uppkommer då Orienten ofta ses som en motbild, motidé eller 

motsatt personlighet och erfarenhet till Europa som innehar de bästa, rikaste och 

äldsta kolonierna.46  

Under det kalla kriget var det vanligt i hela den västerländska filmtraditionen att 

skildra hotet mot västvärlden som ryssar.47 Men efter krigets slut var man i stort 

behov av en ny fiende, speciellt efter attacken mot World Trade Center den 11 

september 2001. De arabiska och persiska män och kvinnor som redan har en lång 

historia att placeras som hot eller fiende blev därför den ultimata kandidaten till 

detta.48 

Ett modern exempel på hur Hollywood har använt sig av ´de andra´ och 

orientalism till sin fördel är kriget i Vietnam, ett krig som USA förlorade men inte 

har pratat klart om. Även om amerikanerna inte längre har någon makt över 

Vietnam har de ändå makten över USA:s deltagande i kriget. Hollywood hanterar 

Vietnam genom att komma med åsikter och kritisera folket som bor där. De har 

med andra ord skapat Vietnam som kontrast till USA, där de ser ner på dem. De 

har också lyckats skapa en ny sorts sanning eller diskurs om Vietnam, att vad som 

hände där beror på att ’Vietnam är Vietnam’.49 

 

 

                                                 
46 Ibid. sid 66. 
47 Pallas, Hynek, Vithet i svensk spelfilm 1989-2010, Filmkonst, Diss. Stockholm : 

Stockholms universitet, 2011,Göteborg, 2011. sid 137. 
48 Ibid. sid 139-140. 
49 Storey, John, Cultural theory and popular culture: an introduction, 4. ed., Pearson 

Education, New York, 2006. sid 130. 
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3.4 Medieforskning om påverkan 

Medieforskning på medias möjliga förmåga att framkalla effekter hos publiken 

sträcker sig tillbaka till tidigt 1900-tal och är aktuellt än idag.50 Syftet med 

propaganda är enligt påverkansforkningen som tidigare nämnt att framkalla en 

respons hos mottagaren där man försöker manipulera folkopinioner. Resultaten av 

denna forskning har dock varierat mycket under 1900-talet. 

Mellankrigstiden var den moderna propagandans guldålder, främst i Sovjetunionen 

och Nazityskland, och det var i dessa stater som propagandafilmen utnyttjades som 

mest.51 Under denna tidsperiod dominerades medieforskningsresultaten av  

stimulus-respons-modellen. Den antydde att man kunde väcka en omedveten 

reaktion hos människor av en påverkande faktor. Att om biobesökare tillräckligt 

ofta fick se irriterande människor bli nedslagna skulle de tillslut tänka sig kunna 

utföra samma handling i verkligheten.52 När man ska avgöra om dessa 

forskningsresultat är trovärdiga eller ej måste man komma ihåg att människor som 

levde på tidigt 1900-tal antagligen inte var lika mediepumpade som vi är idag. Vi 

kan inte sätta oss i deras position och uppleva rörliga bilder på en vit duk för första 

gången, därav är det möjligt att människor på den tiden kan ha påverkats av 

medier mycket kraftigare.53 

Under medieforskningens senaste epok har man vänt sig bort från den 

mekanistiska psykologin och tron på att media har en direkt påverkan på publikens 

tankesätt. Här betonar forskningen ’vad’ istället för ’hur’ publiken skall tänka. Det 

är under denna period som begreppet Dagsordningsfunktion också dyker upp. 

Detta begrepp menar att medierna håller på en viss politisk makt som politiker 

samt andra lobbyister kan utnyttja till egna fördelar.54 

 

 

 

                                                 
50 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 3., [bearb.] uppl., Daidalos, Göteborg, 

2011. sid 74. 
51 Gripsrud. Mediekultur, mediesamhälle. sid 74. 
52 Ibid. sid 74. 
53 Gripsrud. Mediekultur, mediesamhälle. sid 74. 
54 Ibid. sid 72-73. 
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4. Metod och material 

I detta kapitel presenteras val av analysmetod samt urvalen av scener i filmen som 

skall analyseras.  

Denna undersökning handlar om möjliga propagerande budskap i Clint Eastwoods 

American sniper (2014), en krigsfilm som är producerad och utspelad i modern tid. 

För att få ut information ur filmen måste jag analysera dess innehåll för att sedan 

kunna koppla till de teorier om propaganda jag har valt att använda mig av. För att 

kunna genomföra detta valde jag att analysera filmen genom en diskursanalys. 

Metoden som kommer användas i denna undersökning är en kritisk diskursanalys. 

Just denna typ av metod är väldigt svårdefinierad då det inte finns något direkt 

mall eller måttstock som kan avgöra vilken väg man ska ta för att komma fram till 

bästa möjliga resultat.55 Därför valde jag att använda mig av Andreas Fejers 

Handbok i kvalitativ analys. Han har i sin text försök förenkla diskursanalysens 

mening och definition genom att summera forskares teorier och därefter framställa 

en egen handbok.  

Förenklat betyder diskurs ”ett bestämt sätt att tala om och förstå”.56 Allt material 

som samlas in vid en diskursanalys är språkliga uttalanden som beskriver en 

verklighet, och eftersom alla texter som utvinns vid en diskursanalys beskriver en 

verklighet kan man därför tala om vad för sanning som texterna påstår sig inneha. 

’Talet’ som utvinns ur ett material skapar relationer mellan objekt och subjekt som 

i sin tur skapar maktrelationer mellan dem. Här pratar vi inte om någon 

hierarkitrappa där den ena parten utövar makt över den andra, utan om en makt 

som alltid är närvarande och placerar subjekt och deras relationer till varandra.57 

Fejes tar upp ett bra exempel med en skola i hans handbok där läraren placeras 

som ett subjekt med makt som talar ’sanning’ om något ämne, i det här fallet om 

vad god och ’icke god’ sexualitet är. Medan eleverna placeras som subjekt som 

ännu ej kan tala ’sanning’ om vad god sexualitet är.   

                                                 
55 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.), Diskursanalys i praktiken, 1. uppl., Liber, 

Malmö, 2007. sid 18. 
56 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., 

Liber, Stockholm, 2015. sid 92. 
57 Ibid. sid 96. 
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För att kunna genomföra en diskursanalys behöver man formulera frågor baserat 

på vad som skulle vara en bra utgångspunkt för just en själv. Jag tog här hjälp av 

Fejes utgångsfrågor som lyder: 

 

* Vad talas det om? 

* Hur talas det om detta? 

* Vad framställs som sanning? 

* Vilka subjektpositioner framträder?  

* Vad utesluts genom detta tal? 

 

Eftersom målet med en diskursanalys är att åskådliggöra ett underliggande 

budskap i den text som presenteras utgår man från att allt i filmen är text, det vill 

säga, musik, repliker, positionering av kamera och klippning.58 Målet med denna 

analys är att utvinna det underliggande budskap som diskursen presenterar och 

därefter koppla till de propagandateorier som presenterat tidigare.  

 

4.1 Metodkritik 

Bara för att detta är en tolkningsanalys i form av diskurser betyder inte det att man 

kan gå tillväga hur man vill. Precis som vilken analysform som helst styrs 

diskursanalysen av regler som avgör hur trovärdig analysen är. Trovärdigheten 

bedöms utifrån analysens berättelse. Läsaren skall kunna följa analysens steg och 

bedöma om hon/han tycker att den är väl genomförd.59 Vad som också är 

problematiskt med en diskursanalys är att den drivs av en subjektiv tolkning.60 Just 

därför kommer jag beskriva de utvalda scener så objektiv som möjligt innan jag 

går in för tolkning så att andra kan avgöra analysens styrka. 

                                                 
58 Fejes. Handbok i kvalitativ analys. sid. 94. 
59 Fejes. Handbok i kvalitativ analys. sid. 111-112 
60 Fejes. Handbok i kvalitativ analys. sid. 111 
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4.2 Urval 

Urvalet av scener för analys grundar sig i Fredrik Lindqvists Att skriva filmmanus: 

konsten och hantverket - en praktisk handbok. Här presenterar han att den 

vanligaste struktur i film man kan stöta på är en berättelse uppdelad i tre akter. 

Mellan dessa akter skall en historia berättas som är uppbyggd av dramaturgiska 

begrepp och verktyg.61 Det är dessa begrepp och verktyg som Lindqvist anser är 

viktiga för att ett filmmanus skall bli bra och beröra publiken känslomässigt.62 De 

tre begrepp jag har valt att titta närmare på är katalysator, nyckelscen och 

avtoning. Katalysatorn är vanligtvis en enskild händelse som rubbar 

huvudkaraktärens vardagsliv och får honom/henne att reagera, i detta fall är det ett 

hot.63 Målet med en nyckelscen är att engagera åskådaren, det är också filmens 

mest dramatiska eller överraskande scen. Skulle man klippa bort den rubbas 

filmens handling allvarligt.64 Avtoningen är vanligtvis filmens sista byggsten.  Det 

är här man knyter ihop säcken och låter publiken få andrum för att smälta in vad 

de har just tittat på.65 Jag valde de här manusbegreppen med respektive scener då 

jag ansåg att det fanns mycket att utvinna ur scenerna när jag analyserade filmen 

för första gången. Jag ansåg också att de här begreppen spelade en stor roll för att 

ett filmmanus skulle bli framgångsrikt.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Lindqvist, Fredrik, Att skriva filmmanus, Adastra media, Stockholm, 2009. sid 33. 
62 Ibid. sid 5. 
63 Ibid. sid 40. 
64 Ibid. sid 12. 
65 Ibid. sid 55. 
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5. Analys 

5.1 Chris Kyle går med i kriget - handling 

00:09:17 - 00:10:15 och 00:22:03 - 00:22:43 

Katalysatorn i filmen som skall analyseras är två scener som båda spelar stor roll i 

Chris Kyles agerande till att gå med i kriget. I första scenen sitter Kyle och hans 

kompis och diskuterar deras framtid som cowboys. Mitt under diskussionen 

avbryts de av TV:n som går över till ett nyhetsinslag gällande en bombattack på 

den amerikanska ambassaden i Tanzania och Kenya 1998. Inslaget fångar Chris 

uppmärksamhet direkt. Han går närmare TV:n och väcker sin kompis som håller 

på att somna i sin stol och säger ”Titta vad de gjorde mot oss”, han börjar andas 

häftigare och häftigare. I nästa klipp är Chris hos en rekryteringsbyrå för den 

amerikanska militären. 

I den andra scenen står Chris i badrummet när hans flickvän ropar på honom. Han 

skyndar sig ut i vardagsrummet där hon står med TV:n på som spelar ett 

nyhetsinslag från attacken på World Trade Center 11 september 2001. Mörk musik 

smyger sig in när han kramar om henne. Chris har ett väldigt allvarligt 

ansiktsuttryck. Samma ansiktsuttryck som scenen den klipps till där Chris ligger 

på en skjutbana i träning till att gå till krig. 

 

5.2 Chris Kyle går med i kriget - analys 

* Vad talas det om och hur talas det om detta? 

Dessa två scener behandlar främst Chris Kyles drivkraft till att försvara sitt 

hemland. Han ser något, i det här fallet, en attack mot hemlandet som han tar 

väldigt personligt, speciellt när han säger ’titta vad de gjorde mot oss’. Men också 

det känslolösa ansiktet han spelar när han får informationen om attacken på world 

trade center där han blir känslokall redan i hemmet som om han redan har 

accepterat sin framtid. Speciellt när scenen klipper till Chris på skjutbanan, att 

denna händelse var det som satte eld på gnistan så att säga. Båda dessa scener 

attackerar honom i hans egna hem vilket förstärker hans ilska ytterligare. Filmen 

framkallar Chris ilska främst genom att visa hur USA har blivit attackerade av 

terrorister vars båda attacker var kopplade till al Qaeda (vilket dock inte nämns i 
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stunden.). I inslaget om attacken mot den amerikanska  ambassaden ställer han sig 

upp så fort reportern nämner att  bomben antagligen var kopplat till ”någons krig 

mot USA”. I reportaget säger de att över 80 människor är döda med 1700 skadade 

där åtta av dem som dog är amerikanska medborgare inklusive ett barn. I Chris 

Kyles ordval när han säger ’titta vad de gjorde mot oss’ är det tydligt att han menar 

’oss’ som alla amerikanska medborgare vilket pekar på att han bryr sig mer om 

attacken mot den amerikanska flaggan än summan av alla dödsoffren som (bortsätt 

från de amerikanska) inte ens nämns vart de kom ifrån. Dessa två händelser/scener 

framställs även som helt slumpmässiga, ingen kontext ges mer än att USA håller 

på att bli attackerat. Det blir därför tydligt att man med dessa scener försöker 

bygga upp ett hot, ett hot som kan komma från var som helst, när som helst. Ett 

hot som egentligen är kopplat till al Qaeda men som är underförstått genom 

filmens gång.  

Med stöd i uppsatsens teoribygge om ’de andra’ kan man se denna scen som ett 

exempel på relation mellan oss och dem där budskapet är att det finns ’en annan’ 

som det är värt att gå krig emot. Scenen kan då i sin tur kopplas till 

propagandateorier om vit/grå/svart propaganda där man har valt att endast skildra 

USA:s sida av kriget. I den berättelsen är det bara amerikanerna som är offer då de 

är de enda som drabbas.   

 

* Vad framställs som sanning, vilka subjektpositioner framträder och vad 

utesluts genom detta tal? 

Den sanning som framställs utifrån diskursen är att amerikanarna ligger i ett sorts 

centrum och över alla andra nationer samt att de verkar oskyldiga. Vid en händelse 

som rör USA är det det amerikanska som är viktigast att lägga vikt på. När 

terroristattacken mot den amerikanska ambassaden inträffar är det de amerikanska 

medborgarna det är synd om, inte de andra hundra människorna som dör, för de 

hade ändå ingen koppling till USA. Här undrar man också, vad har USA till en 

början gjort som kan ha fått terroristerna att agera som de gör? Eller har de bara 

börjat attackera USA helt oprovocerat? Men detta klargörs aldrig genom filmens 

gång. Allt porträtteras som en attack mot USA och inget mer. 
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Det är tydligt hur USA ges en subjektsposition i detta fall, medan den ondskefulla 

motparten blir den andra som inte medges något utrymme att vara ett subjekt. Här 

kan man dra en koppling till en vit propaganda då dessa två scener inte ger tittaren 

någon information eller kontext till händelserna, allt fokus hamnar på USA och 

hur synd det är om dem. Filmens ensidighet under dessa två scener kan bidra till 

en falsk eller åtminstone maskerat skildring av vem fienden egentligen är. Allt vi 

får reda på är att ’de’ gjorde detta mot USA. Detta leder också till att ’de andra’ 

inte får en rättvis representation. Genom att basunera ut att det var en 

terroristgrupp som stod bakom dessa händelser blir fel människor anklagade. 

Ordet ’terrorist’ nämns heller inte i någon av scenerna, det enda som sägs om 

attentaten och fienden är att det är ”del av någons krig mot USA” och ”det är 

oklart vem vår fiende är”. 

 

5.3 Mustafas död - handling 

01:37:27 - 01:51:55 

I denna scen blir Chris Kyle och hans patrull informerade om en krypskytt 

(Mustafa) som försvårar ett murarbete i området och måste enligt order avlägsna 

honom för att kunna fortsätta. Chris och hans patrull placerar sig på taket av en 

byggnad för att sedan lyssna efter skott för att identifiera var Mustafa befinner sig. 

När de inser att skotten kommer från andra hållet placerar de sig till rätta för att 

Chris skall kunna lokalisera och ta ut honom. Trots att Mustafa befinner sig nära 

två kilometer bort lyckas Chris ändå identifiera honom. Han blir informerad att 

skottet är för långt och om han skulle ta det skulle det innebära fara för dem själva 

då många fiender befinner sig i området. Han säger till sig själv ”Aim small, hit 

small” och avlossar skottet som dödar Mustafa. Nu omringas byggnaden av 

fiender samtidigt som en sandstorm sveper över dem. Mitt i striden ringer Chris 

hem till sin fru (tidigare flickvän) och säger att han är redo att komma hem nu, till 

skillnad från tidigare sekvenser där han väljer att åka ut i kriget gång på gång. 

Efter att en helikopter inte kan ta sig fram till Chris och de andra på grund av 

sandstormen flyr de byggnaden på egen hand genom att reträtterna till fordonet de 

ankom i. Alla soldater klarar sig mirakulöst oskadade förutom Chris som blir 

skadad i benet och lämnar sitt vapen bakom sig. Den avslutande bilden för 

sekvensen är på Mustafa som ligger livlös i sandstormen. 
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5.4 Mustafas död - analys 

* Vad talas det om och hur talas det om detta? 

I den här scenen talas det om Chris Kyles chans att uppnå ett av sina ultimata mål 

med resan till Irak, att döda den person som har orsakat väldigt mycket skada på 

den amerikanska armén, Mustafa, och det finns inget som kan stoppa Chris från att 

gå igenom med sitt mål, inte ens om det skulle sätta hans och sin patrulls liv i fara. 

Chris väljer att prioritera vad som är bäst för USA som land genom att göra just 

detta. Det är först när hans mål/plikt är utförd som han börjar längta hem till sin 

familj, vilket endast tyder på att kriget mot den amerikanska flaggan är betydligt 

viktigare än något annat, till och med familjen.  

Det talas också en hel del om den amerikanska arméns styrka i denna scen. När 

byggnaden de befinner sig på håller på att bli omringad av fiender lyckas deras 

patrull på något mirakulöst sätt fly den trots knappt med ammunition och dålig 

sikt, den enda som blir skadad är Chris som blir skjuten i benet. De demonstrerar 

här den amerikanska militärens styrka. Att deras taktiker och kämpaglöd vinner 

över allt.  

* Vad framställs som sanning, vilka subjektpositioner framträder och vad 

utesluts genom detta tal? 

Det budskap som framställs i denna scen genom diskursen är främst att USA är ett 

land värt att uppoffra sitt eget liv till för att andra skall leva men också att ingen 

kan stå emot USA:s extremt starka militära makt. USA har återigen en tydlig 

subjektsposition där Mustafa (och irakierna i allmänhet) har en roll som motsats 

till USA.  Maktrelationen mellan Chris och Mustafa är väldigt tydlig här. De båda 

är de bästa krypskyttarna från respektive land vilket resulterar i en tydlig kamp om 

’Vi och dem’ där Mustafa representerar de andra/mellanöstern.  Det är här Chris 

sätter Mustafa och ’de andra’ på plats (bokstavligen) genom att ta ett omöjligt 

långt skott för att  demonstrera deras militära makt som den största och starkaste 

och som ingen skall bråka med. Chris Kyle vinner över dem genom att använda 

sitt ’västerländska’ intellekt, medan Mustafa och de andra araberna förstärker den 

bilden genom att vara motsatsen. I denna scen får man en bra bild också hur de har 

valt att demonstrera de olika subjektspositionernas militära makter och styrkor. 
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Den amerikanska militären som i denna scen porträtteras genom Chris och hans 

patrull använder sig av taktiska strategier vilket leder till att de lyckas fly 

byggnaden trots knappt med ammunition. Irakierna däremot verkar enligt filmen 

inte ha någon alls koll på strategier. Genom hela scenen när de omringar 

byggnaden springer de alla bara in skrikande utan någon som helst strategi. 

Irakierna porträtteras som att de inte har något alls att förlora, allt de bryr sig om är 

att döda amerikanarna. 

Som i den tidigare analysen är denna scen också väldigt ensidig vilket återigen kan 

kopplas till en vit propaganda från uppsatsens teoridel. Den berättas endast från 

USA:s perspektiv där de porträtteras som hjältar oavsett vad de gör och utesluter 

helt motståndarens sida genom att främst dehumanisera dem. Det märks också 

tydligt hur den amerikanska militärens makt porträtteras väldigt positivt vilket är 

vanligt i filmer där staten har varit med och bidragit för att lyfta fram en bra bild 

av dem själva. 

 

5.5 Chris Kyles död - handling 

02:04:15 - 02:07:11 

Detta är filmens sista del. Den börjar med en svart bild med text som beskriver hur 

Chris Kyle dog, av en veteran han tog med till en skjutbana som vände pistolen 

mot honom. Efter detta börjar en serie av klipp tillsammans med eftertexterna där 

man får se arkivbilder från Chris Kyles begravning. Här får vi se hans kista fraktas 

till en stadium där ceremonin hölls. På vägen dit får vi se amerikanska flaggor i 

nästan varje bild av främst civila människor som står på sidan av vägen för att 

hedra Chris. En nedstämd låt spelas under hela tiden. Scenen avlutas med en bild 

på hans kista. 

 

5.6 Chris Kyles död - analys 

* Vad talas det om och hur talas det om detta? 

I denna scen talas det om en hyllning till en hjälte (Chris Kyle) som offrade sitt 

egna liv för att andra skulle leva. Med nedstämd musik, amerikanska flaggor i näst 
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intill varje klipp och människor som saluterar till Chris Kyles kista bygger 

filmskaparen upp honom som en riktig hjälte människor skall se upp till.  

* Vad framställs som sanning, vilka subjektpositioner framträder och vad 

utesluts genom detta tal? 

Det budskap som framställs ur diskursen under denna scen är att en amerikansk 

soldat, som har krigat för sitt land är en hjälte. Filmskaparen hyllar här en person 

som var expert på att döda, men som gjorde det för sitt land, och då är det tydligen 

okej. I filmen går Chris Kyle på en begravning med sin fru, den som begravs  är en 

soldat Chris har krigat med, men jämförelsevis med Chris begravning var den inte 

stor alls, dödade den döda i fråga inte tillräckligt många irakier för att bli hedrad 

som Chris blev? 

I denna slutscen är den amerikanska militären en subjektposition medan ’alla 

andra’ som inte är relaterade till dem en annan. I och med den sanning den 

amerikanska militären framställer är det tydligt att om man vill bli en hjälte eller 

bli hedrad måste man bevisa det genom att stå upp för sitt land och kunna döda 

fienden. Sörjande över Chris död är något som också man får se mycket av här, 

speciellt av människor som han inte ens kände. Det enda sörjande man får se av en 

irakiers död i filmen inträffar endast när en annan irakier dödar ett barn och hans 

pappa och två kvinnor springer hysteriskt gråtande fram till liken. Det bevisar 

ytterligare att när amerikanare dödar irakier är det heroiskt, men när Irakier dödar 

amerikanare eller Irakier är de fega och barbariska. 

Något som utesluts genom detta tal som är värt att nämna är att det inte endast var 

Chris Kyle som dog av krigsveteranen den dagen. Chad Littlefield, en granne och 

nära vän till Chris Kyle dog under samma omständigheter av samma person.66 Likt 

den döda soldaten tidigare nämnt var inte Chads liv tillräckligt viktigt för hedras. 

Ett genomgående tema är att filmen helt utesluter att tydligt identifiera vem den 

riktiga fienden är. Men även vem personen som dödade Chris var. Allt vi får reda 

på är att det var en krigsveteran som Chris försökte hjälpa. När soldater har dött 

                                                 
66 Lanier, Melody. Chad Littlefield and Chris Kyle: ‘Two heroes died that day’. Star-

Telegram 2015-02-13. http://www.star-

telegram.com/news/local/crime/article9688838.html  (Hämtad 2017-11-04). 

http://www.star-telegram.com/news/local/crime/article9688838.html
http://www.star-telegram.com/news/local/crime/article9688838.html
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under filmens gång av fiender är irakier ’barbarer’, när soldater dör på egen mark i 

sitt hemland sopas det under mattan som om det bara var ren otur. 

Återigen som i de två tidigare analyserna får man här endast se USA:s sida 

porträtterad till oss. Men man kan också utvinna ett slags krigsrekryterande 

budskap där de lyfter upp de som har dödat för landet som hjältar, medan de som 

antingen inte bidrog i kriget eller inte dödade tillräckligt många inte förtjänar en 

mäktig begravning som Chris Kyles. 
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6.  Diskussion 

Utifrån denna uppsats har jag med stöd av teorier lagt fram hur Clint Eastwoods 

American sniper (2014) innehar propagerande teman samt hur dessa uttryck för 

propaganda formar filmens budskap. Det mest tydliga temat som uppkommer 

genom hela filmens gång är den ensidiga porträtteringen av USA:s medverkande i 

kriget i Irak. Speciellt hur löst de har valt att porträttera sin fiende. Genom att inte 

direkt peka på vem den riktiga fienden är tror man som tittare att det är alla irakier, 

och att alla irakier på ett eller annat sätt är vildingar som dödar sitt egna folk. Om 

det inte var Clint Eastwoods intention att skildra Irakierna på detta sätt så har han 

misslyckats. Han bygger upp en tydlig ilska mot orienten och irakier som en 

motsats till USA utan att argumentera emot. Det här är något som för mig bör ses 

som något väldigt problematiskt. Som filmskapare har man en oerhört stor makt 

att skapa sanningar som berättar något om den tid vi lever i. Börjar man vrida på 

verkliga händelser till en ny påhittad sanning bidrar man endast med förvirring, 

onödiga konflikter eller som i American Snipers fall, splittring mellan folkgrupper. 

Vad som blir ännu mer problematiskt är när regeringar eller stater kliver in i bilden 

för att vrida sanningar till sin egna fördel. Speciellt under propagerande 

omständigheter då budskapen som framförs inte alltid direkt går att fånga upp som 

åskådare, utan ligger som ett underliggande nästan omedvetet täcke över hela (i 

det här fallet) filmen.  USA är dock inte den enda att skylla på när det kommer till 

att porträttera andra länder och kulturer negativt eller felaktigt. Med Anna 

Roosvalls text om Dokument Utifrån visas att amerikansk propaganda ingår i en 

betydlig vidare västerländsk trend att göra ’de andra’ till något annat än oss själva. 

Propaganda tar dock sig utryck i olika grader. Man kan omöjligen dra paralleller 

mellan 30-talets totalitära propagandafilmer och Hollywood under 2010-talet. Det 

är inte längre möjligt för USA som en modern rättsstat att helt bestämma 

innehållet i en spelfilm. Jag har istället bevisat att propaganda kan uppfattas i 

American Sniper (2014) genom mer subtila och diskursiva former. Exempelvis 

genom den västerländska gestaltningen av ’de andra’ som delvis har ursprung i 

orientalismen. 

Att glorifiera krig och död i krigsrekryterande syfte är också något som bör ses 

som något mer problematiskt än vad de gör. Unga människor går på bio, tycker 

krig verkar vara coolt, går med i militären, ut i krig och kan inte lagligt hoppa av 

och åka hem när de inser att krig och död inte var så coolt som de först trodde. 
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American Sniper (2014) må vara en tekniskt fin och gripande film. Men när man 

tar en närmare titt och ser filmen från ’de andras’, eller vilket annat perspektiv som 

helst förutom USA, uppenbarar sig brister som jag efter denna uppsats anser inte 

diskuteras tillräckligt. Filmen vann tävlingen över USA:s hjärta, vilket inte 

förvånar när det var USA som också var domare i samma tävling. 
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