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Sammanfattning 

Uppsatsen har syftat till att undersöka vilka propagandatekniker som Islamiska Staten använt i 

youtubefilmen Flames of War som kom ut på internet år 2014. Uppsatsen har utgått från tre 

frågeställningar:  

- Vilka inslag i filmen kan utläsas som IS propaganda?  

- Vilken tänkt publik konstrueras av filmens visuella och textuella innehåll? 

- Vilka likheter finns det mellan IS propaganda och nazisternas propagandatekniker? 

 

Uppsatsen utgår från teorier om bild och filmpropaganda som även exemplifieras i en 

historisk kontext. Dessutom utgör sju propagandaverktyg en viktig del i teoriansatsen. Under 

avsnittet tidigare forskning har de nazistiska propagandateknikerna presenterats som senare 

utgjort grunden för komparationen med IS propagandan. 

 

Två metoder har använts för att analysera mitt material, dels en idéanalys för att belysa 

idéerna och handlingarna i propagandan och dels en semiotisk analys för att illustrera de 

konnotations och denotations nivåerna.  

 

Resultatet visar att det finns många genomtänkta inslag i propagandan, där kollektivt 

skuldbeläggande på en grupp människor och drömmar om ett kalifat utgör två av dessa. Som 

det framkommer är den tänkta målgruppen till filmen unga potentiella jihadister. De stora 

likheterna med de nazistiska propagandateknikerna är det ständiga upprepandet av att deras 

existens är hotat av ett visst folkslag och som därför måste bekämpas. Skillnaderna mellan IS 

propagandan och de nazistiska propagandateknikerna är transparensen med att en grupp 

människor måste utplånas, IS är transparenta med sin plan medan nazisterna inte använde 

detta i sin propaganda.  

 

Det kan i slutsatsen konstateras att IS propaganda är både välplanerad och välkonstruerad som 

också visar att deras höga ambitionsnivå.  
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1.	  Gloslista	  
Jihad – Ett arabiskt ord som betyder kamp. Ordet har en bred definition och betyder allt från 

spirituell kamp till väpnad konflikt  

Berättare (Narrator) - Personen som utgör berättarrösten till filmen Flames of war. 

Kalifat – En politisk-religiös stat som är ledd av en Kalif. 

Kalif – Ledaren av ett muslimskt samhälle 

Ummah – Det globala muslimska samfundet 
 
Kuffar – Personer som är otrogna i den bemärkelse att de inte har samma uppfattning och tro 

som IS (Stern och Berger 2015, s 3-10) 

IS – Islamiska Staten 

 

2.	  Inledning	  
”We don’t have a strategy yet” – President Barack Obama (www.cnn.com) 

Dessa bevingade ord kan ses som en beskrivning på Islamiska statens massiva framfart både i 

propagandakriget på internet och för det militära kriget i verkligheten under 2014. På tre 

månader, från april till juni 2014, lyckades IS lansera en app som lät deras 

internetpropagandister skicka tiotusentals tweets per dag. De släppte även propagandafilmen 

The Clanging of the swords som troligen blev den mest populära jihadist-propagandafilmen 

genom tiderna. Dessutom lyckades de överta Iraks näst största stad, Mosul, och kort därefter 

bytte de namn till Islamiska Staten och utropade ett kalifat (Stern och Berger 2015, s 10) 

Avrättningar, kollektivt skuldbeläggande och twitterkrig är några av ledorden i den 

propaganda IS bedriver. I denna uppsats ämnar jag att beskriva IS propaganda utifrån en 55-

minuter lång dokumentärfilm som de själva har producerat. Nazistpropaganda kommer att 

jämföras med IS-propagandan, tänkta målgrupper kommer att undersökas och en gedigen 

analys av Islamiska statens propaganda kommer utgöra grunden för denna uppsats. När 

Barack Obama letar efter en strategi för att besegra IS kommer jag samtidigt att göra en 

djupdykning i en av deras propagandafilmer för att från grunden få en förståelse för deras 

propaganda. 
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2.1	  Syfte	  
Jag vill analysera en IS-propagandafilm för att se vilka propagandatekniker som används. 

Vidare är syftet att undersöka om det finns några likheter med nazisternas 

propagandatekniker. 

 

2.2	  Problemformulering	  	  
Jag har för avsikt att undersöka hur Islamska statens propaganda har sett ut under året 2014. 

Jag tänker också undersöka vilken målgrupp, som det framstår, IS vill nå fram till. Vidare vill 

jag titta på om det finns likheter mellan nazistpropaganda och islamska statens propaganda. 

Jag vill identifiera och belysa det sofistikerade i propagandan som islamska staten producerar. 

De välproducerade filmerna som har gjorts av IS visar inte endast brutala avrättningar utan 

uppvisar även propaganda som har en mer sofistikerad klang, där b.la. kraftfull retorik är 

central. Syftet är att undersöka handlingarna och retoriken som framförs i filmerna, som 

således blir propaganda. Flera bedömare menar att Islamska statens propagandafilmer är 

viktiga och kraftfulla som redskap för att sprida sin propaganda. 

 

”Islamiska staten har under lång tid fört ett propagandakrig på nätet med filmer som de fått 

enormt stort genomslag för” (ETC, 2014) 

 

”Terroristgruppen Islamiska staten sprider skräck genom fruktansvärda våldsdåd och 

skicklig propaganda” (SVT, 2015) 

 

Deras propaganda uppfattas som verklighet för många och för att deras budskap och retorik 

ska kunna uppfattas som propaganda måste denna förstås från grunden, vilket jag syftar till att 

påvisa i denna uppsats. 

 

2.3	  Frågeställningar	  
- Vilka inslag i filmen kan utläsas som IS propaganda?  

- Vilken tänkt publik konstrueras av filmens visuella och textuella innehåll? 

- Vilka likheter finns det mellan IS propaganda och nazisternas propagandatekniker? 
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2.4	  Material	  och	  avgränsning	  
Jag har för avsikt att använda mig utav en Youtubefilm som är producerad av IS under 2014. 

Filmen har starka krigsglorifierande och propagandistiska inslag vilket gör den intressant att 

analysera. Jag har valt att inte använda mig av filmer som endast visar avrättningar av 

människor. Detta då min föreställning av rena avrättningsfilmer saknar propagandistiska 

inslag men även då liknande avrättningar finns som korta inslag i den film jag har för avsikt 

att analysera. Jag hade även en idé om att bredda mitt material med tal från erkända ledare 

inom IS, filmer där barn blir indoktrinerade i olika träningsläger och ickevåldsrelaterade 

filmer där företrädare propagerar för varför olika landområden tillhör dem. Men eftersom det 

material jag valde var tillräckligt omfattande för att tre frågeställningar skulle kunna besvaras 

utifrån två olika metoder fanns det inte utrymme för fler filmer att analysera. Från början var 

även min tanke att dels analysera propagandan i filmen men även att ta med mediernas ansvar 

i skrivandet och spridandet av Islamiska statens propaganda. Anledningen till att jag inte gick 

vidare med den detta grundar sig återigen på bristen på tid och utrymme. Den film som jag 

har valt att analysera, Flames of war, är 55 minuter lång.  

 

2.5	  Definition	  av	  propaganda	  	  
Propaganda kan definieras på en rad olika vis, därför är det viktigt att en tydlig definition på 

propaganda som denna uppsats förhåller sig till. Exempelvis så beskrev Harold Laswell, 

Walter Lippman och den så kallade ”fadern av public relations”, Edward Bernays propaganda 

som något positivt och nödvändigt, något som stärker demokratin genom att den används av 

staten eller företag för att kommunicera med masspubliken (L’Etang och Pieczka 2006, 9). 

Denna definition kommer jag dock inte förhålla mig till eftersom den inte rimmar med 

uppsatsens syfte. Jowett & O’donnell definierar istället propaganda som avsiktliga och 

systematiska försök att forma uppfattningar, manipulera människors tankar och beteenden. 

Detta för att få en respons som tillgodoser propagandistens syfte. För att propagandisten ska 

lyckas forma människors uppfattningar, manipulera hennes känslor och beteende används ofta 

språk och bilder, vilket gör att denna definition passar väl till uppsatsens material och syfte 

(Jowett och O'Donnell 1992, s 5-11). 
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2.6	  Uppsatsens	  disposition	  
Efter ovanstående inledningsavsnitt kommer jag som bakgrundsavsnitt att ge en beskrivning 

av Islamska staten som organisation. Efter det följer tidigare forskning om såväl IS såsom 

nazitysklands propaganda där det sistnämnda används som grund för komparationen med IS-

propagandan. Dessutom kommer tidigare debatt om IS att omnämnas. Under teoridelen 

presenterar jag en rad propagandametoder som senare kommer att användas i analysen. 

Vidare följer en beskrivning av de valda metoderna, idéanalys och semiotisk analys, samt en 

beskrivning hur dessa ska appliceras på den valda filmen som utgör mitt material. Sedan 

följer analys och resultatet som jag delar upp i tre olika delar, där varje del svarar på en  

frågeställning vardera. I varje del beskrivs olika filmsekvenser utifrån en idéanalys och 

semiotisk analys. Slutligen knyter jag ihop analys och resultatdelen i en slutdiskussion.  

 

3.	  Bakgrund	  
I årtionden har jihadist-grupperingar skapat propaganda, framförallt med syfte att spridas till 

potentiella jihadister. Det har även under lång tid förekommit propaganda i form av filmer 

från dessa grupperingar, dock har få av dessa nått fram till medierna i väst (Stern och Berger 

2015, s 101). Ett av startskotten för den grafiska filmpropagandan, i form av avrättande av 

människor, stod Al Qaeda för när de under 2004 släppte en rad olika filmer där de avrättade 

försvarslösa fångar och amerikaner som arbetade i Afghanistan. Så småningom skulle dessa 

grafiska avrättningsfilmer bli ett signum för IS-propagandan (Stern och Berger 2015, s 104-

110). Från början var det en man vid namn Abu Musab al Zarqawi, en jordansk terrorist som 

till följd av USA:s invasion av Irak startade Islamiska Staten år 2006 (Stern och Berger 2015, 

s 13). Vid IS uppkomst hade Zarqawi en extrem tolkning av vad IS skulle stå för där han 

menade att alla shiamuslimer ska dödas eftersom de inte var riktiga muslimer. Denna tolkning 

har fram till idag hängt med IS där ett av de största offren för IS massmord har varit 

Shiamuslimer (Stern och Berger 2015, s 13-23). Under de första 12 månaderna av kriget i Irak 

skedde 78 terroristattacker. De följande 12 månaderna hade antalet terroristattacker 

tredubblats. Kriget fortlöpte och inte mindre än 100 000 Sunnimuslimer från det Saddam 

Hussein styrda partiet avskedades från olika myndigheter och militära befattningar, vilket 

gjorde att en massiv kritik och ilska växte i denna grupp. Under 2010 tillträdde IS nuvarande 

ledare, Abu Bakr al Baghdadi, en man född i Irak i en sunnimuslimsk familj som senare under 

2003, när USA invaderade Irak, påbörjade sin väg till Jihad som så småningom skulle leda till 
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övertagandet av IS. Under 2014 utropade IS ett kalifat i regionen Irak/Syrien där Abu Bakr Al 

Baghdadi benämns som Kalif (Stern och Berger 2015, s 33).  

 

4.	  Tidigare	  forskning	  och	  debatt	  
Under detta avsnitt kommer jag både presentera tidigare debatt om Islamiska staten och 

tidigare forskning om nazisternas propagandatekniker. Som fenomen är Islamiska Staten 

relativt nytt vilket gör att tillgången till forskning kring IS är ytterst begränsad. Jag har därför 

valt att använda mig utav två selektiva källor som kan beskrivas som debatt snarare än 

forskning. En del av det debattunderlag jag använder mig av i beskrivningen av Islamiska 

staten har sin grund i boken Isis: The State of terror. Boken är författad av Jessica Stern och 

J.M Berger. Jessica Stern är docent vid Harvard University med terrorism som 

huvudämnesområde. Hon har även författat en rad olika böcker som behandlar militant 

extremism och terrorism. J.M Berger är inte anknuten till något universitet men har tidigare 

skrivit om jihadism (Stern och Berger 2015, s 392).  Jag har också valt att presentera material 

om Islamska staten som har producerats av en organisation vid namn Quilliam Foundation. 

Organisationen benämner sig som världens första tankesmedja som arbetar för counter-

extremism och i synnerhet mot islamistisk extremism. Dr. Erin Marie Saltman & Charlie 

Winter publicerade en rapport i slutet av 2014, Islamic State: The changing face of modern 

Jihadism, som ger en bred beskrivning av hur propaganda har bedrivits av Islamiska staten. 

Dr. Erin Marie Saltman är en expert på olika processer som leder fram till radikalisering. Hon 

har skrivit rapporter om både extremism och radikalisering 

(Tonyblairfaithfoundation, 2015).  

 

Charlie Winter har tidigare forskat om jihadistiska grupperingar med huvudinriktning på 

länderna Irak och Syrien, både om dess historia men även om dess propaganda (Quilliam 

foundation, 2014). Rapporten av Quilliam Foundation får snarare betraktas som debatt än 

tidigare forskning.  

 

Jag kommer även att presentera tidigare forskning av Nazitysklands propagandatekniker. 

Eftersom mitt material inte innefattas av några nazistiska propagandatekniker kommer den 

tidigare forskningen också fungera som en beskrivning och presentation av vad och hur de 

nazistiska propagandateknikerna sett ut. Nazisternas propagandatekniker kommer således att 
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fungera som ett verktyg i analysen när jag gör en komparation mellan IS propagandan och 

nazisternas propagandatekniker.  

 

Detta avsnitt kommer inte omfattas av någon tidigare propagandaforskning. Jag har istället 

under teoriavsnittet valt att fokusera på olika propagandateorier vilket motiverar en 

utelämning av propagandaforskning under detta avsnitt. 

 

Jag har heller inte valt att använda tidigare forskning om sociala medier och internet kring 

jihadister. Istället berör debatten i quilliam foundation och Isis: state of terror detta ämne.  

 

4.1	  Tidigare	  debatt	  Islamiska	  Staten	  (Isis:	  The	  state	  of	  terror)	  
Förutom filmen Flames of war som jag avser att analysera, har IS släppt en rad andra 

propagandafilmer b.la. The Clanging of the Swords. Propagandan i filmen, som bestod av fyra 

olika delar, visades i flera olika skepnader där avrättningar bara var en liten del av filmen. 

Utländska medborgare filmades när de bränner upp sina pass för att påvisa att de numera är 

medborgare av Islamiska staten snarare än något annat (Stern och Berger 2015, s 111). 

 

IS media organ har spelat en viktig roll i spridandet och skapandet av deras propaganda. Flera 

olika hubbar har etablerats i olika regioner där IS strider i både Irak och Syrien där olika 

twitterkonton som är kopplade till IS sprider deras propaganda i form av bilder, filmer och 

textbaserade tweets (Stern och Berger 2015, s 112). Från deras mer centraliserade media 

organ, Al-hayat media center, har bl.a. västerlänningar hjälpt till att översätta deras filmer och 

nyhetsmaterial till engelska. Medan mycket av propagandan riktar sig till publik i väst så vill 

de även många gånger nå unga sekulärhatande personer i Syrien och Irak som har en vision 

och dröm om ett kalifat (Stern och Berger 2015, s 101-126). 

Den nuvarande ledaren av Al Qaeda, Ayman al Zawahirir, har tidigare uttalat sig om att halva 

slaget mot väst utgörs i medierna. Med detta uttalande blir det förståeligt att IS riktar stora 

delar av sin skrämselpropaganda mot väst (Stern och Berger 2015, s 199). Vidare är det 

många IS-sympatisörer i andra delar av världen som inte tror på att IS begår massmord eller 

avrättar människor, de tror istället att denna bild är påhittad och konstruerad av väst (Stern 

och Berger 2015, s 222). 
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Författarna skriver att empati är botemedlet mot mänsklig grymhet. Ibland kan en människas 

empati tillfälligt stängas av, t.ex. när en läkare ska skära i en annan människa för att rädda 

hens liv. Samtidigt kan en människas empati försvagas om den för ofta utsätter andra för våld. 

När en person tränas att känna mindre empati blir risken att denna person ska begå extrema 

våldsbrott väldigt hög. Vidare menar författarna att IS använder extremt våld som en teknik 

för att deras anhängares empati ska minska och att de på så sätt lättare ska kunna bruka 

extremt våld mot andra människor(Stern och Berger 2015, s 206). 

Tydligt är att IS drivs av sin fundamentalistiska religiösa tro och denna tro gör att de kan 

legitimera våldtäkter, plundrande och mord (Stern och Berger 2015, s 207). 

 

IS spelar gärna på apokalyptiska förväntningar när de framför sin propaganda. De menar att 

huvudsyftet för folk som kommer till Syrien för att strida med IS inte är att störta Assad. Det 

främsta syftet är istället att de är kallade av profeten att delta i det slutgiltiga kriget. Många 

våldsamma apokalyptiskt drivna grupper ser sig själva som deltagare i ett krig mellan gott och 

ont där vanliga moraliska lagar inte existerar. De flesta terroristgrupper är försiktiga med att 

uppvisa extremt våld eftersom de inte vill förolämpa publiken. Detta gäller alltså inte för 

våldsamma apokalyptiska grupper som IS och pga. denna brist på moral kan barbarism 

legitimeras och uppvisas i deras propaganda (Stern och Berger 2015, s 220-225). Dock är det 

inte säkert att IS ledare verkligen tror att världens slut är nära utan att de istället använder 

denna retorik för att locka en bredare grupp av anhängare.  

 

Viktigt att påpeka är att IS ser sina propagandaaktiviteter som en extremt viktigt del i deras 

krig, trots att t.ex. en tweet inte dödar någon annan människa. Propagandakriget på internet är 

ett av IS viktigaste krig vilket också är den främsta metoden för psykologisk dominans 

gentemot motståndarna (Stern och Berger 2015, s 243-245). 

 

4.2	  Tidigare	  debatt	  Islamiska	  Staten	  (Quilliam	  Foundation)	  
Då ett flertal propagandafilmer producerats, massiva twitteraktiviteter landsatts har islamiska 

statens propaganda fått uppmärksamhet, och till följd av detta har mycket debatt och 

diskussion framkommit.  

 

Det propagandamaterial som IS har framställt har benämnts att ha extremt bra standard, sett 

till både kvalité och kvantitet (Quilliam foundation, 2014). 
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Detta är föga förvånande om man dyker djupare in i detta resonemang. Genom sociala medier 

som Facebook, Youtube, ask och twitter kan IS sprida sin propaganda och sitt budskap till 

miljontals människor världen över (Quilliam foundation, 2014). 

 

Kalifatet, med kalifen Abu-al baghadi i spetsen, målas upp som en utopi där han ska agera 

enväldig härskare över alla muslimer. Retoriken är både väldigt övertygande och 

genomträngande och idén om kalifatet har ansetts som en av de starkaste drivkrafterna för 

unga jihadister som ansluter sig till IS (Quilliam foundation, 2014). Vidare så utnyttjar IS 

situationen i Syrien och Irak till sin fördel och hävdar att de områden som är kontrollerade av 

IS är ett hem för alla muslimer, oavsett vilken nationalitet de har. Genom att göra detta kan de 

skapa en känsla av ”brödraskap” som är vanlig i religiös retorik (Quilliam foundation, 2014). 

 

I andra filmer får man följa en glorifierad bild av jihadisters strider i Irak och Syrien. För en 

person som köper den extrema islamistiska ideologin och samtidigt får se filmer som visar IS 

framfart, militära framgångar och ett glorifierat liv, kan oftast vara ett tillräckligt stort skäl för 

att gå med i IS. 

 

Propagandan och dess syfte begränsas inte till rekrytering av jihadister.  En annan del av 

propagandan riktar sig till motståndare av IS. Syftet med propagandan blir tydligt när de i sina 

filmer visar avrättningar på stora grupper av civila människor men även västerländska 

journalister. De vill skrämma och hota de som uppfattas som motståndare till den Islamiska 

staten (Quilliam foundation, 2014). 

 

Genom en genomtänkt plan för viktiga sociala medier plattformar, såsom Twitter, lyckas IS 

ofta få spinn på sin propaganda. Under Fotbolls-VM 2014 kapade en stor grupp IS-anhängare 

olika hashtags, bla den populära hashtagen #Brazil_2014, för att kunna sprida deras 

propaganda genom denna hashtag. På så sätt kunde de nå personer som annars aldrig skulle 

nås av denna propaganda (Quilliam foundation, 2014). 

 

Tidigare har västerländska journalister blivit kidnappade av IS, trots vetskapen om att de 

länder journalisterna kommer ifrån inte kommer betala någon lösensumma. Syftet med att 

använda sig av kidnappning blir således att använda dessa personer i propagandasyfte 

eftersom IS vet att det kommer att vara en hög efterfrågan i västerländska medier på filmer 

som dessa journalister medverkar i (Quilliam foundation, 2014). 
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4.3	  Tidigare	  forskning	  nazisternas	  propagandatekniker	  
I nazityskland var det propagandaminister Joseph Goebbels och Adolf Hitler som samverkade 

för att skapa nazipropagandan där skräck och skrämsel var två väldigt effektiva grundbultar i 

propagandan (Jowett och O'Donnell 1992, s 237). 

Deras propaganda utgick från fem viktiga regler som Hitler hade skapat och publicerat i sitt 

verk Mein Kampf (Jowett och O'Donnell 1992, s 239-240); 

A. Istället för att presentera abstrakta idéer ska man vädja till folks känslor. 

B. Undvik objektivitet och upprepa konstant ett par utvalda fraser. 

C. Presentera endast en sida av argumentet 

D. Kritisera alltid fienderna till staten 

E. Identifiera en specifik fiende och gör specifika lögnaktiga uttalanden om denne 

 

Den sista av de ovanstående reglerna, att identifiera en specifik fiende och sprida lögner om 

denne blev en framgångsrik metod i propagandan. Metoden att framställa en tydlig 

motståndare och peka ut vissa grupper som tydliga hot för att hjärntvätta människor blev en 

utveckling av detta. 

 

 I nazistisk propagandatekniker kunde man ofta se att judarnas mål var att utplåna Tyskland. I 

nazisternas propaganda var det enda sättet att hindra detta att utplåna judarna, att kriget 

verkligen handlade om liv eller död eftersom grupperna ställdes mot varandra där endast en 

grupp kunde överleva, tyskarna eller judarna (Bytwerk 2005, s 40). 
 

4.3.1	  Goebbels	  propagandaprinciper	  
Som jag tidigare har berört hade Goebbels en central roll i nazitysklands propagandaapparat. 

Han ansågs både från motståndare och allierade, i över tio år, vara en mästare på propaganda. 

Genom att utgå från 6800 sidor av dagboksanteckningar från Goebbels lyckades en professor 

vid namn Leonard.W Doob från Yale University sammanställa 18 viktiga punkter av 

Goebbels propagandastrategi. Det är viktigt att ha i åtanke att det material som författaren 

utgick ifrån skrevs av Goebbels under en begränsad tid, från 21 januari 1942 till 9 december 

1943. Detta indikerar att det inte råder något tvivel om att det finns andra 

propagandastrategier och principer som har producerats av Goebbels (Doob 1950, s 419-421). 

Jag har för avsikt att presentera sex av dessa propagandapunkter då de flesta av de 19 



	   14	  

punkterna inte ligger i linje med syftet för uppsatsen. Även om dessa propagandaprinciper 

inte ger en fullständig beskrivning av hur de nazistiska propagandateknikerna såg ut ger det 

en övergripande skildring på en del centrala element som Goebbels utgick ifrån.   
 

1. Propagandakonsekvenser ska alltid finnas i åtanke. Med detta menade Goebbels 

att när militära aktioner genomfördes skulle man ha propagandans konsekvenser i 

åtanke när man planerade de militära aktionerna. Därför fäste han stor vikt vid att det 

var viktigt för en propagandist vara med och planera olika militära event för att 

aktionen ska bli så fördelaktig som möjligt ur ett propagandistiskt håll (Doob 1950, s 

424). 

2. Lögner kunde användas i propagandan, men bara om den inte riskerade att 
avslöjas. Vissa skulle hävda att propaganda alltid är falsk men Goebbels menade att 

sanning alltid skulle användas så ofta som möjligt i propagandan annars fanns det risk 

för att den skulle avslöjas som en bluff av motståndare. Lögner skulle däremot endast 

användas när det inte fanns någon risk för att motståndarna kunde bevisa att det var 

lögner. Grundidén var att Goebbels alltid talade sanning och att motståndarna ljög 

(Doob 1950, s 428). 
3. Styrkan i fiendens propaganda om det är rätt att bemöta den. I nazityskland hade 

Goebbels en väl utarbetad strategi hur de skulle bemöta propaganda från sina fiender. 

Ifall syftet med fiendens propaganda var att framlocka ett svar från dem var Goebbels 

tyst. Fienden hävdade att Tyskland hade erövrat landområden som de i själva verket 

inte hade, bara för att senare kunna hävda att Tyskland hade förlorat kontrollen över 

just dessa områden. Om Tyskland då skulle svarat på dessa påståenden skulle det 

finnas en risk att de underminerade sig själva.  
När en påtaglig lögn spreds av fienden var det däremot strategiskt rätt att svara. 

Goebbels menade att all propaganda från fienden var falsk, men de skulle bara besvara 

de mest uppenbara lögnerna (Doob 1950, 429). 
4. Ibland är censur nödvändigt. En annan del av Goebbels propagandaprinciper är den 

om censur. Han ansåg att censur av medierna var nödvändigt eftersom medierna hellre 

skulle fungera som ett verktyg för att bedriva krigsföring än att agera som en 

nyhetsinformationskanal. Han menade att vissa händelser, som kunde skada Tysklands 

anseende eller soldaters motivation skulle censureras bort (Doob 1950, 431-432). 
5. Propaganda från prestigefyllda ledare underlättas. I nazityskland betonades vikten 

av en stark ledare. Goebbels menade att en stark ledare skulle kunna sprida 
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propaganda enklare i och med att mottagarna skulle känna sig undergivna ledarens 

auktoritet och på så sätt bli mer lätt mottagliga till propagandan (Doob 1950, s 434).  
6. Propaganda till det tyska folket om militära händelser måste väljas varsamt. 

Goebbels menade att förväntningar på både politiska och militära framgångar kunde få 

fördelaktiga konsekvenser, t.ex. kunde självförtroendet hos tyskarna stärkas samtidigt 

som oron hos fienden blev större. Dock var han försiktig med att använda dessa 

propagandametoder då de ansågs vara riskabla. Om de inte lyckades med de uppsatta 

förväntningarna skulle de stärka motståndarna och samtidigt försvaga tyskarna. Denna 

propagandametod utnyttjades av motståndarna genom att motståndarna tillskrev 

tyskarna militära mål som de inte kunde nå. På så sätt försvagades tyskarna 

psykologiskt när misslyckandet blev verklighet (Doob 1950, s 437-438). 

 

5.	  Teoretisk	  ram	  
Under denna rubrik kommer jag presentera de teoretiska ramverk som jag utgår från när jag 

analyserar mitt material. Jag kommer att belysa hur propaganda kan användas i film och 

bild. Generella propagandatekniker, som kan ses om ett teoretiskt ramverk, kommer jag att 

använda som underlag under min analys vilket gör att dessa presenteras under 

metodavsnittet.  

 

5.1	  Film	  och	  propaganda	  
Vissa bedömare menar att spelfilm som medium aldrig har fått det genomslag som 

propagandaapparat som kritikerna trodde att den skulle få (Jowett och O'Donnell 1992, s 

112). Jowett och Odonell menar att sedan slutet av andra världskriget har användandet av 

filmpropaganda minskat drastiskt. Dock går det att se många historiska exempel där 

propaganda och film kombinerats som effektiva åtgärder för att sprida en alternativ bild av 

verkligheten. Alla de allierade länderna under andra världskriget producerade 

propagandafilmer, nazityskland hade ett eget propagandaorgan som spottade ur sig filmer och 

Sovjet använde propagandafilmer för att smutskasta USA ända fram tills Stalins död (Jowett 

och O'Donnell 1992, s 114-117). En förutsättning för att propagandafilm ska bli framgångsrik 

är medvetenheten om de rådande känslorna och normerna som finns i ett samhälle. På så vis 

kan propagandisten utnyttja den allmänna propagandan och anpassa propagandan efter detta 

(Jowett och O'Donnell 1992, s 121). Film som propagandametod är starkt beroende av vilka 
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värderingar och ideologier som är integrerade med handlingen, görs detta på rätt sätt kan 

propagandan bli väldigt effektiv (Jowett och O'Donnell 1992, s 129). 

Det är viktigt att ha i åtanke i vilken kontext teorierna från Jowett och O´donell presenteras i. 

Boken propaganda och persuasion, där ovanstående teorier framställs, skrevs 1992 och sen 

dess har exempelvis arenan internet fått enormt genomslag vilket i sin tur gjort att plattformar 

som Youtube uppstått där vem som helst med en internetuppkoppling kan ladda upp en film. 

Detta har i sin tur möjliggjort att skapandet och spridandet av film blivit mycket mer 

lättillgängligt för en större grupp av människor än förut.  

5.2	  Propaganda	  och	  bilder	  
Historiskt sett går det att se flera tydliga exempel där propaganda och bilder kombinerats, inte 

minst i krig. Under andra världskriget förbjöds bilder på döda amerikaner eftersom 

presidenten Franklin D Roosevelt inte ville uppröra folket med sådana hemska bilder. På 

samma sätt resonerade George Bush under Irak-kriget 2003, även han förbjöd bilder på kistor 

föreställande döda amerikaner (Macdonald 2006, s 8). 
 

Macdonald menar att det finns fem huvudtyper av fotografiska illusioner (Macdonald 2006, s 

8). Genom att förhålla mig till definitionen av propaganda som presenteras i detta avsnitt, är 

detta en given propagandametod. Dessa typer av fotografisk illusion beskrivs närmare nedan; 
 

1. Att fokusera på vissa saker och inte andra. Genom att fånga vissa event eller 

händelser med kameran kan man enkelt välja bort att vissa andra saker. Detta kan göra 

att en förvrängd bild av verkligheten visas. Tekniken kan exempelvis innefatta att en 

fotograf visar upp en bild av glada och lyckliga soldater i ett krigsdrabbat område, 

men samtidigt utelämnar bilder av förödelse och död (Macdonald 2006, s 10-11). 

 

2. Iscensättande av en film eller en bild. Att iscensätta bilder och filmer har en lång 

historia och används främst i propaganda syfte. Fotografer kan exempelvis flytta döda 

kroppar och vapen för att bilden ska bli mer dramatisk, vilket tydligt blir en 

manipulation hur verkligheten egentligen ter sig(Macdonald 2006, s 11-12). 

 

3. Att ändra en bild eller en film. Vid redigering av en bild eller film finns det 

möjlighet att antingen addera eller ta bort detaljer från bilden/filmen. Man kan 

exempelvis addera fler vapen till en bild för att påvisa en starkare militär styrka än vad 
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man egentligen har. En filmad intervju kan med enkelhet manipuleras och användas 

som propaganda. Genom att klippa filmen kan man matcha intervjusvaren med andra 

frågor än de som ställdes (Macdonald 2006, s 15-18). 

 

4. Falska bildtexter. Ibland behöver inte propaganda återfinnas i motivet i bilden, utan 

istället i bildtexten. Genom att skapa en falsk bildtext till en bild kan man göra en 

annan beskrivning av verkligheten (Macdonald 2006, s 18). 

 

5. Fotomontage. Ett fotomontage kan skapas genom att kombinera flera olika bilder 

eller delar bilder till skapandet av en bild. Fotomontage kan vara ett kraftfullt 

propagandavapen, USA gjorde en av världens största fotomontage under andra 

världskriget där budskapet var att köpa militär obligationer (Macdonald 2006, s 21-

22). 
 

6.	  Metod	  
Min metod bestå av tre stadier. Jag kommer dels använda mig utav en idéanalys för att 

studera de propagandistiska idéerna och handlingarna som framträder i filmerna. Vidare 

kommer jag använda mig av en semiotisk analys för att belysa de olika tecken som finns i 

filmerna och dess betydelse. Slutligen kommer jag att göra en komparation mellan nazisternas 

propagandatekniker från den tidigare forskning och IS propagandan som jag analyserat ur 

filmerna. Jag har även för avsikt att använda mig utav en del generella propagandatekniker 

när jag analyserar, dessa presenteras under detta avsnitt. 

	  

6.1	  Beskrivning	  av	  filmen	  Flames	  of	  war	  
Denna del kan ses som en övergripande beskrivning av hela filmen. Jag kommer presentera 

en mer detaljerad beskrivning av de scener jag valt att analysera senare i metodavsnittet. 

 

Filmen utgår från ett dokumentärliknande perspektiv genom att den börjar med att en 

berättarröst beskriver att Islamiska staten har möjliggjort den muslimska gemenskapen som 

förenas under ett kall, en flagga, en ledare. En engelskspråkig man med amerikansk accent 

skildrar historien. Vidare klipper de in gamla presskonferenser med George W. Bush och 

Obama som pratar om kriget i Irak. Berättarrösten kommenterar att de amerikanska 

presidenterna ljuger. Därefter får tittaren se ett par korta filmsekvenser av militärfordon som 
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brinner, jihadister som skrikandes avfyrar sina granatgevär, människor som fått sina halsar 

avskurna och IS kontrollerade stadsdelar där militärfordon som tillhör IS rullar genom staden. 

Dessa korta filmsekvenser varar under ett par sekunder och återkommer i längre sekvenser 

under filmens gång.  

 

Filmen fortsätter med att en rullande skriven text visas upp som beskriver att ”kriget har 

precis börjat” och det muslimska samfundet kommer återvända och slåss för Allah. 

Vidare beskriver berättarrösten att Assads regim fortsätter med aggressioner mot muslimer i 

Syrien samtidigt som bilder på döda människor och sönderbombade hus visas.  

Vidare visas jihadister upp som kryper i skyttegravar samtidigt som man har ljud av skott som 

viner över deras huvuden. Stora luftvärnskanoner, granatgevär och AK-47or avfyras i 

slowmotion av jihadister i ett par korta filmsekvenser. Detta görs samtidigt som berättarrösten 

beskriver hur målmedvetna jihadisterna är till att krossa motståndarna och hur lojala de är till 

Allah. Liknande filmsekvenser är återkommande genom hela filmen, där tittaren får se 

jihadister avancera fram över olika landområden som de till synes inte kontrollerar.  

 

Vidare visas ett flertal filmsekvenser där tal från olika militära ledare hålls för stora grupper 

av jihadister som har till syfte att motivera dessa innan de ska ut i strid. En karta på 

Syrien/Irak visas upp där den kommande striden, som militärledaren pratat om, röd markeras. 

Därefter visas filmsekvenser upp där olika jihadister avfyrar sina vapen, spränger ett 

militärfordon eller stormar över ett stort område i syfte att inta ett landområde de till synes 

inte kontrollerar. Detta mönster återkommer ett par gånger under filmens gång.  

 

Under slutscenerna i filmen trappas våldet upp nämnvärt. Efter en strid som sker under natten 

visas döda eller nästan döda syriska obeväpnade soldater upp liggandes på marken som 

samtidigt hånas av jihadister och bla kallas för ”filthy dog”. Nästkommande scen får tittaren 

se en maskerad jihadist framför ett par unga syriska soldater som står och gräver sina egna 

gravar, vilket också den maskerade jihadisten berättar. De syriska soldaterna varnar folk att 

strida mot IS pga av deras överlägsenhet. Till slut radas soldaterna upp och avrättas framför 

gravarna.  

Finalscenen visas en rullande text upp mot en svart bakgrund som läses upp av Islamiska 

Statens ledare; Abu Bakr al-Baghdadi. Han berättar att meddelandet är direkt riktat till USA 

och varnar dem inför framtiden. 
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Under hela filmen hånas och förlöjligar IS både sina meningsmotståndare och militära 

motståndare där de bland annat kallar en nyss dödad obeväpnad soldat för ”filthy dog”. 

Slående med filmen är att de motiverar sina handlingar med religiösa och historiska 

prejudikat.  

6.2	  Idéanalys	  
I en idéanalys finns det flera olika vägar att gå när man ska applicera metoden på sitt material. 

Man kan bl.a. ha utgångspunkt i en beskrivande idéanalys, vilket innebär att man ska försöka 

hitta dolda budskap i materialet, det som inte framträder uppenbart vid en första anblick. Det 

går även att utveckla denna typ av idéanalys genom att ha utgångspunkten i att göra en 

beskrivande analys men som utgår från en viss grupps perspektiv. Eftersom min studie syftar 

till att ge en beskrivning av IS propaganda så passar den senare utgångspunkten väl med min 

uppsats (Bergström & Boréus 2005, s 146). 

 

En idéanalys hjälper forskaren att analysera och dela upp materialet på ett sådant sätt så att 

idéer och budskap blir begripliga, som annars inte omedelbart går att utläsa (Beckman 2005, s 

49). Jag kommer med anledning av detta att bryta ner mitt material i mindre beståndsdelar 

med hjälp av en idéanalys och på så sätt belysa propagandan. Således kommer propagandan, 

de idéer och budskap som inte omedelbart går att utläsa bli synliga och begripligt för läsaren. 

Detta kommer således att göra med anledning till att jag vill beskriva den propaganda som 

framställs i mitt material.  

Eftersom det finns oenigheter hur innehållet tolkas behövs en argumentation göras för hur jag 

tolkar propagandan i materialet (Beckman 2005, s 49-50). En beskrivande idéanalys syftar 

således inte till att göra ett ställningstagande kring materialet utan istället ge en bild och 

beskrivning av hur materialet ser ut.   

 

När idéanalyser genomförs görs det i regel på olika texter (oftast politiska), där man 

undersöker de underliggande idéerna och ideologierna som uttrycks (Beckman 2005, 50). I 

detta fall kommer jag istället för att studera texter, tolka propagandan som framförs i mitt 

rörliga bildmaterial, där det centrala ligger i att undersöka de bakomliggande idéerna i 

propagandan. 

 

För en idéanalys finns det ingen självklar riktlinje för hur själva analysarbetet ska 

genomföras, vilket ingjuter stor frihet till forskaren när det gäller att välja vilket analysverktyg 
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hen ska använda. Det centrala blir dock i analysen att forskaren utgår från forskningsfrågan 

och förhåller sig till denna när hen väljer analysverktyg (Bergström & Boréus 2005, s 173). 

 

En svaghet i denna idéanalys blir dock att jag utelämnar en redogörelse för huvuddragen i 

Islamiska statens idévärld. Här skulle jag exempelvis kunna diskutera hur vissa specifika 

begrepp som är återkommande i IS terminologi används och vad de har för betydelse för IS. 

Trots detta tas vissa av dessa begrepp upp i analysen men då jag inte går in på någon 

bakgrund till begreppens innebörd lämnar det en viss svaghet i analysen.  

 

6.2.1	  Tillvägagångsätt	  
I analysarbetet kommer jag således att dela upp filmen i mindre beståndsdelar, analysera 

dessa delar utifrån ett par ämnen som grundar sig i uppsatsens syfte och frågeställningar. För 

att belysa propagandan kommer dessa ämnen bl.a. vara vad IS värdesätter i filmen, vilka 

känslor frammanas, om det finns någon gemenskap och undersöka vad som kan tänkas vara 

en utveckling av nazisternas propagandatekniker.  

 

Ovanstående ämnen täcker idéerna i propagandan men svagheten blir att handlingarna 

utelämnas för analysen. Därför kommer jag även använda mig utav ett par ämnen där jag 

försöker svara på frågor som behandlar IS propagandistiska handlingar. Dessa ämnen kommer 

att belysa syftet med handlingarna, taktiken med handlingarna och vilka handlingar de 

värdesätter. 

 

Genom att undersöka vad för typ av filmscener där samma budskap framförs kan jag på så vis 

hitta vad IS värdesätter i filmen. För att exemplifiera så får vi se under flera olika filmscener 

att USA målas upp som ett hot och att de har stora militära nederlag i kriget i Syrien och Irak. 

Detta visas genom både att berättarrösten talar om det, genom uppvisande av sårade 

amerikanska soldater och genom uppvisande av en skriven rullande text mot en svart 

bakgrund. På samma sätt hittar jag vilka känslor som frammanas, tittar på gemenskapen och 

det som kan tänkas vara en utveckling av nazisternas propagandatekniker. Genom att hitta 

dessa röda trådar i filmen kan jag välja ut relevanta filmsekvenser att analysera och således få 

svar på dessa ämnen.   
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6.3	  Semiotisk	  analys	  
Semiotik som begrepp kan sammanfattas som “studiet av tecken” (Fiske 2001, s 61). Inom 

semiotiken studeras teckens olika betydelser och hur dessa hänger ihop med hur människor 

tolkar dessa tecken (Fiske 2001, s 61). Saussere var en framstående filosof inom detta område 

som menade att ett tecken kunde bestå av en betecknande och en betecknad. Det betecknande 

utgör det fysiska i ett tecken, alltså exempelvis bokstäverna i ordet BIL och betecknad blir 

således det innehåll och förståelse ordet BIL för med sig (Fiske 2001, s 67). 
 

6.3.1	  Denotation	  och	  konnotation	  
Roland Barthes utvecklade det betecknande och betecknade ytterligare en nivå. Det 

denotativa i ett tecken är den uppenbara betydelsen. Om man tittar på en bild är det som 

faktiskt avbildas, exempelvis ett träd, den denotativa betydelsen. Termen konnotation är kan 

beskrivas som det underliggande budskapet ett tecken kommunicerar. Konnotationsnivån 

baseras på kulturella erfarenheter, bakgrund och förförståelse hos mottagaren. Detta ska inte 

blandas ihop med personliga associationer. För att exemplifiera kan tecknet hund associeras 

med rädsla för vissa människor, i synnerhet för de som blivit bitna av hundar tidigare. Detta 

blir en personlig association. En kulturell association, alltså konnotationen, skulle istället vara 

att tecknet hund är ett husdjur. En konnotation är något som är bestämt och finns inom ramen 

i en viss kultur. Begränsningarna för de konnotationer som en person kan tolka ur ett tecken 

är beroende på vilket samhälle och kultur personen är förknippad med.  

Konnotationsnivån innebär således att undersöka vilka kulturella föreställningar det finns i 

bilden och vilket meningsskapande som görs när tecknet möter läsarens känslor, värderingar 

och kulturella bakgrund (Fiske 2001, s 65-120). 
 

6.3.2	  Metaforer	  
Även metaforer är ett användbart begrepp inom semiotiken. Meningen “livet är en berg och 

dalbana” används ordet berg och dalbana som metafor för att beskriva att livet både består 

av glädje och sorg. Inom semiotiken kallas metaforen för förmedlare och det som metaforen 

beskriver för innebörd (Fiske 2001, s 126-127). 
 

6.3.3	  Metononymi	  
Likt en metafor används metonymi för att beskriva en verklighet genom associationer. En 

grundsten för en metonymi är att en del av verkligheten avbildas eller beskrivs och denna del 
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får representera det hela. Metonymer används ofta i nyhetsfilmrapportering för att vinkla 

budskapet. För att exemplifiera en metonym i det sammanhanget så skulle en 

nyhetsrapportering kunna bestå av en uppgiven man som står i trasiga kläder kunna vara en 

metonym för fattigdom (Fiske 2001, s 130-131). 
 

6.3.4	  Tillvägagångsätt	  
För att den semiotiska analysen ska bli relevant för uppsatsen kommer jag att titta på den 

konnotativa respektive denotativa nivån. Vidare så har jag för avsikt att notera och analysera 

olika retoriska begrepp som används beskrivs inom semiotiken; Metaforer och metonymer.  

I boken Seendets språk presenteras en modell som kan användas för analys av bla 

filmsekvenser. Författarna benämner modellen som en lathund eller checklista och menar att 

den ska finnas till stöd vid ett analysarbete, dessutom menar jag att den blir användbar för att 

strukturera upp analysarbetet (Hansson, Karlsson och Nordström 2006, s 167-168). Jag har 

valt ut 4 punkter som är användbara att använda för min analys: 
 

1. Välj ut ett meddelande. Meddelandet i detta sammanhang blir alltså 

dokumentärfilmen. Vidare så kommer jag dela upp filmen i flera olika sekvenser för 

att det ska bli tydligare vad exakt jag analyserar. 

2. Beskriv analysobjektets denotationsnivå. Detta blir det som faktiskt avbildas i 

filmerna, ett träd, en pansarvagn, en människa.  

3. Beskriv analysobjektets konnotationsnivå. Här beskrivs tecknens underliggande 

budskap utifrån kulturella associationer.  
4. Notera retoriska grepp. Detta kan exempelvis vara metafor- och metonymbildning. 

 

6.4	  Propaganda	  devices	  
Under slutet av 1937 i USA bildades the institute for propaganda analysis som b.la hade som 

uppgift att sprida vetskapen till det amerikanska folket om hur propaganda skulle upptäckas. I 

ett nummer av deras månadsmagasin presenterades sju  

propaganda devices som syftade till användas som redskap för att upptäcka propaganda 

(Jowett och O'Donnell 1992, s 231-232). Nedan följer en beskrivning av dessa: 

 

Name calling: Stämpla en idé som något dåligt och på så sätt avfärda idén utan att utforska 

om detta egentligen stämmer. 
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Glittering Generality: Genom att associera något, exempelvis en idé, med något fördelaktigt 

kan man skapa acceptans för idén utan att några bevis behöver presenteras. 

 

Transfer: En teknik där propagandisten försöker associera exempelvis en idé eller en person 

med antingen något som har högt eller lågt trovärdighet, detta beroende på vilket syfte man 

har. Om en idé framställs med något som har låg trovärdighet blir den förkastad och vice 

versa.  

 

Testimonial: Genom att låta en person med hög trovärdighet, exempelvis en respekterad 

person, ge uttryck för om en idé eller person är dålig eller bra.  

 

Plain folks: Denna teknik används av propagandisten för att övertyga mottagarna att dennes 

idéer är bra eftersom hen är också en av folket, en vanlig medborgare. 

 

Card stacking: En metod som används för att göra en extrem vinkling av ett specifikt område. 

Detta kan göras genom att presentera antingen fakta eller lögner, illustrationer eller 

distraktioner, logiska eller ologiska argument.  

 

Band Wagon: Genom att göra uttalanden om att “alla” andra gillar idén kan man övertyga 

mottagarna att deras kamrater accepterar idéerna och att de också bör gå samma väg (Jowett 

och O'Donnell 1992, s 231-232). 

 

Dessa tekniker kommer jag använda som underlag när jag analyserar innehållet filmerna av 

IS.   

 

6.5	  Urval	  av	  filmscener	  
Med tanke på att filmen som jag har för avsikt att analysera är 55 minuter lång har jag inte 

valt att analysera alla scener i filmen utan valt ut lämpliga scener utifrån ett strategiskt urval. 

Detta har inneburit att jag valt ut de filmscener som kan tänkas ha någon koppling till mina 

frågeställningar. Därefter har jag granskat dessa scener främst utifrån de propagandatekniker 

och det teoretiska ramverk som tidigare presenterats. Om jag finner en koppling med 
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filmscenernas innehåll och mitt teoretiska ramverk och propagandatekniker så har jag gått 

vidare med analysen och applicerat idéanalysen samt den semiotiska analysen.  

7.	  Analys	  och	  resultatredovisning	  	  
Jag kommer att dela in analysen och resultatredovisningen i tre huvuddelar, där varje del 

besvarar en av mina frågeställningar. I dessa delar kommer jag ta hjälp av en idéanalys som 

belyser idéerna och handlingarna i propagandan och en Semiotisk analys som påvisar hur 

dessa idéer och handlingar framställs.  

7.1	  IS	  propaganda	  i	  Flames	  of	  war	  
För att idéanalysen ska underlättas och struktureras upp kommer jag använda mig utav ett par 

frågor som jag utgår ifrån där jag delar upp propagandan i mindre beståndsdelar och på så vis 

kan beskriva propagandan tydligare. Jag kommer att ta upp vad IS värdesätter i filmerna, 

vilka känslor de försöker framställa, vilken taktik och syfte de har med propagandan. 

Dessutom är deras handlingar centrala, alltså vad de faktiskt gör i filmerna och vad de säger 

sig planera att göra. För att beskriva dessa handlingar kommer jag titta på vilka känslor de 

försöker framställa genom handlingarna, vilka handlingar de värdesätter samt syftet och 

taktiken med handlingarna. När jag gör analysen och jämförelsen mellan IS propaganda och 

nazisternas propagandatekniker kommer jag använda idéanalysen på samma sätt. Jag kommer 

ta upp vilka element av propagandan som är lik nazisternas propagandatekniker, vilka 

element som skiljer sig och det som kan tänkas vara en utveckling av nazisternas 

propagandatekniker. 

7.1.1	  Idéanalys	  
Scen 1: 00:50-01:03 

Tidigt i filmen får vi se ett par korta filmsekvenser där ett flertal amerikanska militärfordon 

sprängs i bitar, amerikanska soldater som bär andra sårade soldater samtidigt som 

berättarrösten i filmen säger att kriget mellan icke-troende och troende har fått en nytändning. 

Det blir tämligen intressant att undersöka denna del ur en propagandistisk synvinkel. Vid 

denna filmsekvens har IS kombinerat en rad olika propagandametoder för att framställa sin 

poäng: Att USA är de icke-troende och att de har haft stora militära förluster i kriget. Genom 

propagandametoden card stacking kan propagandisten göra en extrem vinkling av en 

händelse, i detta fall kriget mellan USA och IS, genom att endast presentera ena sidan av 

händelsen (Jowett och O'Donnell 1992, s 231-232). Det blir föga troligt att IS inte har haft 

egna militära nederlag när händelsen framställs på detta sätt.  
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Scen 4: 05:43-05:45 

Längre in i filmen får vi se en stillbild där ett stort antal människor, varav de flesta är barn, 

ligger utplacerade på marken, vilket antyder att de är döda. När stillbilden på de döda barnen 

visas upp meddelar berättaren att ”Muslimer blir nedbrutna”, detta i samma kontext som 

berättaren ger en bild av Assads aggressioner emot muslimer. Detta gör att IS vill skapa en 

bild av att Assad har mördat dessa oskyldiga barn. Hur verkligheten än ter sig blir det tydligt 

att IS vill skapa frustration och sorg genom att visa upp detta. Även om själva faktumet att 

barn har dödats är hemskt, finns det fog att ifrågasätta motivet och presentationen av denna 

stillbild. Dels går det att betvivla det faktum att IS menar att det är Assads regering som har 

mördat dessa barn. Eftersom det endast är en stillbild skulle det lika gärna kunna vara IS själv, 

andra rebellgrupper eller någon annat som gjort att dessa människor dödats. Men att beskylla 

Assad för detta illdåd blir tämligen effektivt i propagandasyfte eftersom Assad är en uttalad 

fiende till IS och genom att anpassa propagandan efter de rådande känslor och värderingar 

som finns och på så vis göra propagandan effektivare, vilket är ett bra sätt för få genomslag 

med propagandan (Jowett och O'Donnell 1992, s 121). Det går även att ifrågasätta motivet 

med stillbilden. Det finns en lång historia av iscensättandet av stillbilder i krig, där fotografer 

är beredda att flytta döda kroppar i propagandasyfte. Detta för att visa en förvrängd bild av 

verkligheten eller att bilden ska bli mer dramatiskt (Macdonald 2006, s 11-12). Att flyttande 

av döda kroppar har gjorts i denna stillbild råder det inga tvivel om eftersom kropparna är 

uppradade prydligt tätt intill varandra, där alla ligger i samma position. Det är tämligen 

osannolikt att kropparna på en naturlig väg skulle ha hamnat så utan att någon flyttat på 

kropparna. 

 

7.1.2	  Semiotisk	  analys	  
I den semiotiska analysen kommer jag behandla olika filmsekvenser ur dess konnotationsnivå 

och denotationsnivå, alltså vad som avbildas i filmsekvensen och hur detta kan tolkas utifrån 

kulturella associationer. Jag kommer även att undersöka och belysa olika metonymer och 

metaforer i filmen.  

 

De filmsekvenser som jag undersöker behöver inte nödvändigtvis vara samma sekvenser som 

behandlas i idénanalysen och för att få en ännu bredare analys så kommer jag även behandla 

nya filmsekvenser. 
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Scen 5: 06:08-06:50 

Denotativ nivå: 

Under en filmsekvens får vi se ett tiotal unga män stå på rad i givakt. Med spända och 

fokuserade blickar stirrar de rakt ut i tomma intet när kameran sakta sveper förbi. 

Jihadisternas ansikte ligger i fokus och nästan som en aura av ljus pryder deras ansikten. 

Samtidigt som vi ser dessa scener får vi höra berättarrösten förklara att dessa unga män har 

kommit från alla världens hörn och att de ska bygga upp kalifatet. I bakgrunden har det lagts 

på deras jihadistiska låt som spelas på flera ställen i filmen. Därefter får vi se dessa jihadister 

stå skrattandes och prata med varandra. Nu är jihadisterna utsprida och filmsekvensen går i 

slowmotion. 

Konnotativ nivå: 

Som jag tidigare nämnt blir den denotativa nivån det som vi faktiskt får se i filmsekvensen, 

alltså ett par fokuserade soldater stående på rad som utvecklas till ett par soldater som glatt 

står och pratar med varandra. Den konnotativa nivån blir än mer intressant att analysera, den 

nivå där syftet är att tolka det som avbildas utifrån kulturella associationer. Uppvisandet av 

denna filmsekvens kan tolkas som att soldaterna ska framställas som motiverade och 

målmedvetna i och med deras skarpa och fokuserade blick, de vill uppnå något och de är 

beredda att kämpa för det. Denna filmsekvens visas upp samtidigt som berättaren meddelar att 

dessa soldater samlats från hela världen för att bygga upp ett gemensamt kalifat vilket 

ytterligare visar på stark tro och målmedvetenhet. 

 

Retoriska grepp: 

Till att börja med går det att urskilja ett par metaforer i denna filmsekvens. Både hörn och 

bygga blir således metaforer i detta sammanhang där ordet hörn blir en metafor för att folk 

från länder överallt i hela världen ansluter sig till deras kamp. Bygga syftar till att upprätta en 

stat genom övertaganden av landområden som inte tillhör Islamska Staten. 

 

Scen 4: 05:43-05:45 

Som tidigare nämnts visas en filmsekvens tidigt i filmens skede där döda barn ligger 

uppradade bredvid varandra i ett stort rum. Metonymer inom semiotiken används genom att 

visa en del av verkligheten genom en association och låta denna del representera hela bilden. I 

denna sekvens blir således metonymen att IS låter barnen representera orättvisa och grymhet. 

Denotationen visar döda barn som ligger uppradade bredvid varandra med likbleka ansikten i 
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ett stort grått rum. Konnotationen kan tolkas som att de vill påvisa en grymhet hos deras 

motståndare och att IS borde stödjas för att motverka denna grymhet.  

 

7.2	  Målgrupp	  	  
Under denna del av analysen vill jag undersöka vilken tänkt publik som konstrueras av 

filmens visuella och textuella innehåll. 

	  

7.2.1	  Idéanalys	  
”From the mujahidin on the other hand came the believers who would rebuild the khilafah. 

They were chosen by Allah. They were the Hadrat, the few of the few from all corners of the 

world who answered the call of the prophets of Allah who said to them, Go to al Sham” – 

Narrator of flames of war 

 

Scen 4: 05:43-05:45 

Ovanstående citat från en filmsekvens har tidigare behandlats men jag menar att det är en 

sådan viktig del att den behöver analyseras igen ur ett annat perspektiv. Berättaren menar att 

det kommer folk från hela världen för att strida med IS som har fått en uppmaning från Allah 

att åka till Syrien. Här blir det tydligt att propagandaverktyget Band wagon används. Genom 

att ge intryck av att de flesta andra gör på ett visst sätt kan man övertyga mottagaren att den 

också bör göra på detta sätt (Jowett och O'Donnell 1992, s 232). Taktiken i detta fall blir då 

att rikta sig till unga jihadister runt om i världen. 

 

”Finally, this is a message that we direct to America ” – Kalifah Ibrahim al-hadri ur filmen 
Flames of war 
 

Scen 11: 54:35-55:14 

I andra scener blir det inte alls lika tydligt att det är unga jihadister de vänder sig mot. I den 

absoluta sista filmsekvensen får vi se en rullande text som uttryckligen säger att meddelandet 

är riktat till USA, att det inte är någon idé för dem att föra ett krig i Syrien eftersom de 

kommer att förlora. Frågan är om IS verkligen riktar sig till USA med denna text, vilket de 

hävdar. Det är föga troligt att USA ska ifrågasätta sin militära strategi pga ett textstycke ur en 

propagandafilm av IS. Mer rimligt är att IS vill framställa sig själva som en kraft som kan 

påverka USA och att de genom detta uttalande i själva verket vänder sig till unga jihadister. 

Testimonial är en propagandateknik där man låter en person med hög trovärdighet, i detta fall 
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kalifen Ibrahim al-hadri, ge uttryck för en idé och värdera idén som bra eller dåligt (Jowett 

och O'Donnell 1992, s 232). Som det framstår, med detta i ryggen går det att se igenom det 

mest uppenbara där unga jihadister snarare än USA är målgruppen.  

 

Scen 10: 51:04-54:34 

I en av de sista filmsekvenserna får vi se sex stycken unga soldater från den syriska armen stå 

och gräva en stor grop som ska bli deras egna gravar. Berättaren frågar en av soldaterna om 

de har något de vill framföra till de familjer vars söner strider för Assadregimen. 

 

”I advise them to get their sons out of the army as quickly as possible.  As quickly as possible. 

Because it’s as if Allah has blessed the Islamic State.” – Syrisk regimsoldat ur filmen Flames 

of war 

 
Svaret blir att Islamiska staten är för mäktig tack vare stödet från Allah och att han 

rekommenderar alla familjer att övertyga deras söner att lämna armén. Ännu en gång framstår 

det som att IS riktar sig mot några andra än de personer de vill rekrytera, alltså potentiella IS- 

jihadister. IS får det att framstå som att de vill skrämma iväg sina motståndare genom dessa 

uttalanden. Men jag menar att detta är ännu ett sätt att nå ut till unga Jihadister. Samtidigt som 

de låter andra personer vittna om att IS har enorm makt, försöker de forma och manipulera 

människors uppfattningar om IS genom detta tillvägagångsätt, vilket i sin tur är en del av 

definitionen av propaganda (Jowett och O'Donnell 1992, s 5-11). 

	  

7.2.2	  Semiotisk	  analys	  
Scen	  7:	  33:36-‐34:00	  
Denotativ	  nivå:	  
Vid ett flertal filmsekvenser får vi se IS krigare som avfyrar olika typer av vapen, allt från 

pansarvagnar till AK-47or och granatgevär. För att detta ska bli tydligt tänker jag beskriva en 

filmsekvens utifrån den denotativa nivån. En ung IS krigare står hukandes på en kulle med ett 

granatgevär på axlarna siktandes mot någonting långt bort. Plötsligt går filmsekvensen i slow-

motion, samtidigt som ett skott avfyras från granatgeväret. I bakgrunden hör man deras 

jihadistiska låt spela. Snabbt byts scenen till en annan där en pansarvagn träffas av det 

avfyrade skottet.  
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Konnotativ nivå: 

 Konnotationsnivån visar upp en väldigt filmiskt och glorifierande bild av händelsen. När 

specialeffekter såsom slowmotion redigeras in i filmen blir det en glorifiering av personen 

som skjuter iväg raketen.  

Retoriska grepp: 

Metonymin som uttrycks i denna scen blir en slags David och Goliat kamp. Där IS krigaren 

får representera David och den stora pansarvagnen Goliat. Det kan mycket väl vara så att 

denna glorifierade bild visas upp för att locka andra jihadister att ansluta sig till IS.  

 

7.3	  IS	  propaganda	  vs	  nazisternas	  propagandatekniker	  
I den sista delen av analysen kommer jag behandla hur IS-propagandan i filmerna kan 

jämföras med nazisternas propagandatekniker. 

7.3.1	  Idéanalys	  
 
”Leaving them dead, humiliated and in wait of hellfire. They fought with a secularist ideology 

for the sake of land for a secular state” – Narrator of Flames of War 

 

Scen 6: 30:30-30:38 

I flera olika filmsekvenser målar berättaren och andra företrädare i filmen upp en bild av att 

de sekulära är de onda och att det är de med en sekulär ideologi som kriget ska föras emot, om 

inte detta görs så kommer Islamska staten att utplånas. De är ett val mellan de sekuläras stat 

och den islamska staten. IS försöker måla upp en bild av ”vi” och ”dem” där den sekulära 

staten representerar den onda sidan och blir således ”dem” och IS representerar räddarna och 

”vi”. På samma sätt som IS påvisar att de sekulära är ondskan kunde vi se Nazityskland göra 

måla upp judarna som ett hot. (Bytwerk 2005, s55). Propagandametoden som nazityskland 

använde när de målade ut judarna som ett tydligt hot går att spåra tillbaka till Mein Kampf där 

det inte spelade någon roll om uttalanden om en grupp var sanna eller inte, det viktiga var att 

baktala en specifik fiende (Jowett och O'Donnell 1992, s 239-240).  Liknande metoder 

använder IS men det går dock att se en stor skillnad mellan IS propaganda och nazisternas 

propagandatekniker. IS är mycket tydligare med att de vill slakta och utrensa olika 

folkgrupper som inte vill lyda under deras kalifat och använder detta i sin propaganda. Detta 

gjorde inte nazityskland. De kunde absolut utmåla judarna som ett hot och en fiende, men de 

detaljerade planerna på massmord av judar i koncentrationsläger var inte en del av 
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propagandan. IS däremot är inte främmande med att visa hur de dödar oliktänkande eller 

människor med annan religiös tro än de själva, vilket b.la. visas i filmens slutskede, alltså i 

scen 10. 

 

Scen 3: 01:05-01:50 

Tidigt i filmen får vi se en sekvens där både George w. Bush och Barack Obama visas upp där 

de talar på autentiska presskonferenser om kriget i Irak och Syrien. Både berättar att kriget i 

Irak är slut och att landet är i händerna på folket. Berättaren möter detta påstående med att de 

ljög. Eftersom kriget fortlöpte efter dessa uttalanden från Bush och Obama och IS lyckades 

vinna landområden, som visas upp i filmen, blir det tämligen strategiskt att i propagandan 

bemöta dessa påståenden.  

 

Sakligt har IS rätt i det som sägs i filmsekvensen men detta hände efter dessa uttalanden vilket 

IS inte tar hänsyn till. Goebbels hade en genomtänkt strategi för hur propaganda eller 

uttalanden från sina fiender skulle bemötas. När en uppenbar lögn presenterades av fienden 

var det strategiskt rätt att bemöta denna (Doob 1950, s 429), likt IS gjorde med Bush och 

Obamas uttalanden. Även om det inte var en lögn vid tillfället de uttalades så får IS det att 

framstå som detta genom att publicera presskonferenserna flera år efter det att de genomförts.  

 
Scen 2: 00:53-00:55 
Genom filmens gång går det att höra vissa återkommande mantran; 
 
”The war between Iman and Kuffar was ignited” 
 
”So the war on Kuffar waged on” 
 
”Victory in the war against Kuffar” 
 
 

Som tidigare nämnts syftar ordet kuffar till de otrogen. Otrogen i denna mening är att personerna 

inte har samma tro och uppfattning som IS. Även filmens titel, flames of war, är en 

återkommande mening som används för att beskriva hur kriget fortlöper.  

 
”And the flames of war are only beginning to intensify.” 
 
Genom att upprepa ett par utvalda mantran låter IS göra dessa uttalanden till en sanning i. Ur 

mein kampf var en av de absoluta huvudpunkterna som nazisternas propagandatekniker 
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grundade sig i just detta, att upprepa konstant ett par utvalda fraser (Jowett och O'Donnell 

1992, 239-240).   

 

Goebbels menade att det var viktigt att en propagandist skulle vara delaktig i planering av 

militära aktioner. Detta då dessa aktioner kunde utnyttjas i propaganda syfte (Doob 1950, s 

424). I ett av filmens slutskede kan vi se en man med en rånarmask med amerikansk dialekt 

stå bredvid ett par fångar som hukandes gräver sina egna gravar. Mannen berättar att dessa är 

motståndare till Islamska staten och ska därför avrättas. Nästa filmsekvens får vi se dessa 

fångar bli avrättade med ett nackskott. Det råder inga tvivel om att denna handling och aktion 

var planerad att utföras i ett rent propagandasyfte. IS likt nazisterna verkar planera vissa 

aktioner utifrån om de kan utnyttjas i propagandasyfte eller inte. Modifikationen gentemot 

nazisternas propagandatekniker blir således att IS tar det till en extremare nivå. När Goebbels 

menade att propaganda skulle planeras i samverkan med militära aktioner var det föga troligt 

att de ville visa upp avrättningar i propagandasyfte utan snarare tala om för världen att de tagit 

över viktiga landområden.  

 
”For nothing can stand against the weapon of unshakeable faith” – Narrator of flames of 
war 
 

En viktig skiljelinje mellan IS propaganda och nazisternas propagandatekniker är den om 

uppsatta förväntningar på sig själva. Goebbels förespråkad att förväntningar på både politiska 

och militära framgångar kunde få fördelaktiga konsekvenser, exempelvis självförtroende hos 

det egna folket. Men om de inte kunde leva upp till de uppsatta förväntningarna kunde det 

däremot få motsatt effekt (Doob 1950, s 431). IS är däremot inte rädda att framhäva extremt 

stora förväntningar på sig själva.  

 

Scen 8: 39:00-39:13 

Under flera olika filmsekvenser berättas det upprepade gånger att kriget bara har börjat och att 

de sekulära staterna är på väg att utplånas till fördel för den Islamska staten. Samtidigt 

berättar de att ingenting kan stå upp mot det orubbliga vapnet  

”religiös tro”. Att de sekulära staterna är på väg att utplånas är högst osannolikt och om de 

syftar till västvärlden blir det snarare ett barockt påstående. Till skillnad från nazisternas 

propagandatekniker och Goebbels sätter de enormt stora förväntningar på sig själva när de 

säger att ingenting kan stoppa dem, så länge de har en stark tro på sitt uppdrag.  
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7.3.2	  Semiotisk	  analys	  
Scen 10: 51:04-54:34 

En viktig metafor som används upprepande gånger i filmen och som också är själva titeln på 

filmen är ”The Flames of war”. Som tidigare påpekats menar IS inte bokstavligen att det finns 

lågor i kriget. De syftar snarare till att belysa hur intensivt kriget kan vara och själva faktumet 

att det pågår ett krig. I den sista filmsekvensen av den 55 minuter långa filmen får vi se ett 

exempel på hur denna metafor används vilket kan beskrivas ur en denotativ och konnotativ 

nivå.  

Denotativ nivå: 

Ur denotationsnivån kan vi se sex stycken män står i en stor sandgrop med varsin spade och 

gräver. Samtidigt står en IS soldat med svartmask för ansiktet ovanför gropen och kräver svar 

på frågor vad som gjort att de står och gräver sina egna gravar. De sex männen står i 

bakgrunden och fokus ligger på den maskerade mannen. Bakom mannen går det att se en IS-

flagga som står och fladdrar. Medan den tillfrågade mannen kastar upp sand med spaden ur 

gropen berättar han hur IS lyckades besegra deras armé, som bestod av flera hundra soldater, 

med endast ett dussintal egna soldater. Den tillfrågande mannen höjer rösten och pratar 

snabbare när han berättar att deras ledare har övergett dem. Han pekar på sig själv samtidigt 

som det låter som att han rör vid en mikrofon som sitter på honom, ett dovt och dunkade ljud i 

takt med att han träffar sitt eget bröst med pekfingret. Den maskerade mannen svarar med att 

höja sin röst och peka på mannen samtidigt som han säger att de personerna är fiender till 

muslimerna. Filmsekvensen avslutas med att de sex männen står på knä uppradade framför 

den stora gropen där ytterligare sex IS-soldater står bakom med vapen riktade mot deras 

huvuden. Efter att soldaten med den svarta masken utbrister ”the flames of war are only 

beginning to intensify”, skjuts de tillfångatagna männen till döds, när skotten avlossas går 

sekvensen i slowmotion.  

Konnotativ nivå: 

Uppenbart blir att IS vill påvisa sin makt och rätt att bestämma över andra människors liv. De 

vill visa att om man inte går dem till mötes förtjänar man att dö. Det blir också tydligt att de 

föredrar krigsbrott genom avrättande av obeväpnade soldater istället för att göra dem till 

krigsfångar. Detta visar på att IS vill försöker avskräcka motståndare genom att påvisa sin 

grymhet. 
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Scen 9: 45:55-46:35 

Denotativ nivå: 

Halvvägs in i filmen får vi återigen se en filmsekvens där strid utbryter. Den denotativa bilden 

visar en stor strid vid ett fält, mitt i natten mellan IS och regeringssoldater.  

Vi får se skott lysa upp himlen där kameran skakandes följer efter ett par fötter. Snabbt kastas 

vi in i nästa filmsekvens där vi ser tre män stå och titta på en skjuten man som ligger på mage 

vid en grusväg. En av männen höjer sitt gevär och avfyrar ett dödande skott. Skrattandes tittar 

IS-krigarna ner på den nu döda mannen samtidigt som en av dem säger: ”Be gone, you dog. 

You filth”. 

Retoriska grepp: 

 Metaforen ”Dog” får i detta sammanhang representera den döda mannen som syftar till att 

hans låga värde i IS krigarens ögon. Konnotationen i denna filmsekvens blir tämligen lik den 

förra med dock en väsentlig skillnad; här återfinns ingen som helst respekt för offren. IS-

krigarna hånar den skjutna soldaten, behandlar honom utan någon som helst empati och visar 

återigen deras fundamentalistiska hållning till makt och syn på meningsmotståndare. De som 

inte tycker likadant som dem får erfara deras ultimata barbari. Sekvensen visar på en given 

maktutövning där IS makt och tro står över allt annat i världen.  

8.	  Slutsats	  och	  slutdiskussion	  
 
En intressant aspekt kring själva skapandet av propagandan är logistiken. Att en film som är 

55 minuter och som dessutom är kraftigt redigerad, har laddats upp mitt i kriget i Syrien och 

Irak är föga troligt. I ett krigsdrabbat område är det rimligt att delar av infrastrukturen såsom 

vägar, elnät och internet förstörs. Detta medför att internetuppkopplingen blir begränsad och 

hastigheten sänks till en nivå att det blir problematiskt att ladda stora filer som t.ex. HD-

filmer. Mer troligt blir då att dessa Jihadister sparar ner filmerna på en hårddisk och åker till 

ett närliggande land för att kunna redigera och ladda upp filmerna på internet. Denna 

hängivenhet till dessa propagandafilmer tyder på att de har långsiktiga planer med spridandet 

av deras budskap.  

 

Inte helt oväntat är den konsekventa jargongen genom hela filmen att USA, väst och de som 

inte har samma tro som IS är roten till all ondska. Genom systematisk upprepning, förenkling 

och extrem vinkling av händelser i kriget i Syrien och Irak kan de propagera och legitimera  
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sina våldsdåd med religiösa motiv, t.ex. att dessa våldsdåd är nödvändigt för att rädda den 

muslimska befolkningen. Trots detta menar jag att en fundamentalistisk religiös tro inte 

räcker för att få människor av kallblodigt avrätta obeväpnade personer. Som tidigare nämnts 

kan en människas empati brytas ner genom systematiskt upprepande av våldshandlingar 

(Stern och Berger 2015, s 110-114). Jag menar därför att en kombination av en 

fundamentalistisk religiös tro, som till stor del kommer från systematiskt upprepande av 

propaganda, och en stor brist på empati gör att människor kan begå dessa extrema 

våldshandlingar som visas i filmen.  

 

Som påvisats i analys- och resultatdelen kan det framstå som att propagandan är riktad mot 

makthavare i USA och väst, eftersom de uttryckligen säger detta. Men jag menar att 

propagandisterna har tänkt ett steg längre, att den egentliga målgruppen är unga människor i 

väst som känner frustration för kriget i Syrien och Irak. Jag drar slutsatsen att filmen inte har 

sin huvudsakliga målgrupp i Syrien och Irak eftersom den nästan uteslutande är på engelska. 

Dessutom framstår det som att de vill få de tänkta mottagarna av filmen att tro att många från 

väst åker ner och strider med IS.  

Genom att lägga på specialeffekter när jihadister avfyrar olika vapen visas ständigt en 

glorifierande bild upp av kriget, att krig är något häftigt, vilket återigen antyder att unga 

människor i väst är, som det framstår, målgruppen för propagandan. Som påvisats tidigare 

gick det även att se kopplingar till de presenterade teorierna om propaganda i denna 

frågeställning. De propagandaverktygen som är presenterade i teoridelen (Jowett och 

O'Donnell 1992, s 231-232) är väldigt breda och är till stor del öppna för en bred tolkning. 

T.ex. går verktyget card stacking att hitta i klickjournalistiken där man ska göra en extrem 

vinkling av något och band wagon att hitta i politiken där man ska påvisa för väljarna att alla 

andra tycker på ett visst sätt och att det därför blir rimligt hålla med. Eftersom dessa 

propagandaverktyg är så pass breda blir det lätt att antyda att även IS använder dessa.  

 

Likt nazisternas propagandatekniker är IS propaganda ett ständigt kollektivt skuldbeläggande 

på en grupp människor, judarna för nazisterna respektive de icke-troende för IS. Vidare går 

det att hitta en rad olika upprepande argument och påståenden som syftar till, precis som 

nazisternas propagandatekniker, att manipulera mottagarnas känslor och uppfattningar. Den 

stora skillnaden mellan dessa gruppers propaganda var tydligheten med hur motståndarna 

skulle behandlas. Det råder inga tvivel om att IS gärna visar upp mördande av tillsynes 

oskyldiga människor där deras enda brott är att de har en annan religiös uppfattning än IS. 
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Nazisterna gjorde sig skyldiga till massmord men det stod ingenstans i Goebbels 

propagandaprinciper eller Hitlers propaganda i Mein Kampf att utrotning av judar skulle vara 

en del av propagandan, det skulle snarare ske i det dolda. Trots att skillnaderna mellan 

propagandan inte var en del av frågeställning så var det relevant att ha med i uppsatsen för att 

påvisa att det inte bara fanns likheter. Avsnittet tidigare forskning fick utgöra beskrivningen 

av nazisternas propagandatekniker och trots att det inte var en beskrivning hur de bedrev 

filmpropaganda gick det, med stöd av teorier, att påvisa många likheter mellan IS 

filmpropaganda och nazisternas propagandatekniker.  
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