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Abstract 
Title: Among green men and red scares 

 

A historical study about common themes in American science-fiction horror 

film during the McCarthy era. 

 

The following study has its origin and context in the politically polarised McCarthy era 

of the American history. With the WWII in retrospect, politicians in Western nations 

quickly acknowledged the potential impact and sphere of influence of popular culture and 

its ability to form public opinion. During this period attempts were made to censor culture 

from underlying socialist messages in order to spread and awake support for the 

government, especially in mainstream Hollywood productions. However, how successful 

were these attempts and did it actually create a resistance against the censorship’s 

proclaimers? This study analyses four different Hollywood science fiction films from the 

1950’s and argues that the underlying messages were more diverse than previously 

expected. Some of the productions seemed to endorse the McCarthyist values, whereas 

others more clearly rejected these sets of values, implicitly claiming they were a highly 

irrational response to an unstable international situation. 

 

Keywords 
Red Scare, McCarthyism, history, ideology, film, cinema, horror, science-fiction, Red 

Planet Mars, The Day the Earth Stood Still, War of the Worlds, Invasion of the Body 

Snatchers 

 

Tack 
Främst vill jag tacka min handledare Magnus Persson för god vägledning under 

arbetsprocessen och för att han har vidgat min tidigare begränsade syn på efterkrigstidens 

kulturyttringar. Därefter vill jag passa på att skicka ett speciellt tack till min kära mor och 

far, min älskade sambo och min väntade dotter för att ha drivit på mitt arbete när jag 

behövde det som mest. 

  



  
 

ii 

Innehåll 

1. Introduktion ______________________________________________________ 1 

2. Syfte och frågeställning ___________________________________________ 2 

3. Material __________________________________________________________ 2 

3.1. Texterna ______________________________________________________ 4 
3.1.1. Invasion of the Body Snatchers ________________________________ 4 
3.1.2. The Day the Earth Stood Still __________________________________ 4 
3.1.3. War of the Worlds ___________________________________________ 5 

3.1.4. Red Planet Mars ____________________________________________ 6 

4. Forskningsläge ___________________________________________________ 6 

5. Teori ___________________________________________________________ 10 
5.1. Epistemologi _________________________________________________ 10 
5.2. Vetenskapssyn ________________________________________________ 11 
5.3. Metodsyn ____________________________________________________ 12 

5.3.1. Det vidgade textbegreppet ___________________________________ 12 

5.3.2. Markörsdiskussion _________________________________________ 13 

6. Bakgrund _______________________________________________________ 15 

6.1. Kalla kriget __________________________________________________ 15 
6.2. Röda faran (1947-1960) _________________________________________ 16 

6.3. Paret Rosenberg _______________________________________________ 16 
6.4. HUAC ______________________________________________________ 17 

6.4.1. Hollywood Blacklist __________________________________________ 17 

6.4.2. Dalton Trumbo ______________________________________________ 18 

7. Resultat ________________________________________________________ 18 
7.1. The Day the Earth Stood Still ____________________________________ 18 

7.2. Red Planet Mars _______________________________________________ 21 
7.3. War of the Worlds _____________________________________________ 24 

7.4. Invasion of the Body Snatchers ___________________________________ 25 

8. Analys __________________________________________________________ 27 

8.1. Centralstyrdhet ________________________________________________ 27 

8.2. Kristendom ___________________________________________________ 27 
8.3. Förräderi och infiltration ________________________________________ 28 

8.4. Individualitet _________________________________________________ 28 
8.5. Häxjakt ______________________________________________________ 28 

8.6. FBI _________________________________________________________ 29 
8.7. Kapitalism och kommunism _____________________________________ 30 
8.8. Rädsla för världsläget __________________________________________ 30 

9. Slutsats _________________________________________________________ 30 

10. Diskussion ____________________________________________________ 32 

Referenser ___________________________________________________________ 34 
 



  
 

1 
 

”Unless the people in control of the industry are willing to clean house of Communists, 

Congress will have to do it for them.”1 

1. Introduktion 
Föreställ dig en sen och mörk höstnatt 1996. Du är en 7-årig pojke vars föräldrar precis 

har säkerhetsställt att du för 40 minuter sedan borstat dina tänder ordentligt. Din 

tandborstning efterföljdes av att din kära mor högläste H.C. Andersens Elddonet, inte för 

att det var nästa saga i din mors antologi från hennes egen barndom, utan för att det är din 

favorit. Visst, du uppskattar Kejsarens nya kläder, men det är något speciellt med just 

Elddonet som du inte kan sätta fingret på. Du äntrar för en kort sekund drömmarnas värld, 

men vaknar. Mamma är inte längre där. Du smyger sakteliga upp ur din säng och hör att 

Tv:n står på i vardagsrummet. Du går dit med tillräckligt lätta steg för att inte 

golvbrädorna i ert gamla hus ska ge ifrån sig det där spöklika knarret det annars alltid gör. 

Det sitter i ryggmärgen nu, du har ju bott i huset hela ditt liv. Inne i vardagsrummet står 

soffan som vanligt med ryggen mot dörren. En ljuvlig popcorndoft genomsyrar hela 

rummet och du noterar att dina föräldrar tittar på en utländsk spelfilm du vet att du 

egentligen inte får se – mannen i filmen bär ju på vapen. Detta är ju häftigt! Det är ju lite 

som Elddonet fast mycket häftigare! – tänker du för dig själv medan du smyger fram 

obemärkt och lägger dig på golvet intill soffan. Scenen du precis har tittat på i smyg tagen 

ur Goldeneye som dina föräldrar har köpt i form av en VHS-kassett via ett postorderhäfte. 

Detta är mitt första och absolut tydligaste minne från mötet av kultur som hade sitt 

ursprung i kalla krigskontexten. Detta lilla ögonblickliga kulturmöte gjorde ett avsevärt 

avtryck i mitt 7-åriga jags identitet. Även om filmen inte skapades i den direkta 

förgrunden till kallakrigskontexten bär den ändå på arvet från den världsomspännande 

konflikten mellan kapitalismen och kommunismen. Det skulle dock dröja nästan 

ytterligare 10 år innan jag fick stifta bekantskap med vad kalla kriget faktisk var. 

Kapitalismens relation med kommunismen gestaltades och tog sig olika former inom den 

kulturella sfären, inte minst i Hollywood där kommunistvänliga kulturpersonligheter, 

främst inom filmindustrin, lagfördes för sina åsikter under de begynnande åren av kalla 

krigskonflikten mellan USA och Sovjet. I USA har denna tid kommit att kallas ”the red 

scare” och karaktäriserades främst genom amerikaners rädsla för kommunismen som tog 

sin fart efter en häxjakt uppviglad av senatorn för Wisconsin – Joseph McCarthy. 

                                                 
1 Thomas Schatz, Boom and Bust: The American Cinema in the 
1940s, s.307 
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Medan kommunistvänliga filmskapare såsom Dalton Trumbo fängslades fortsatte de 

privatägda produktionsbolagen i Hollywood att skapa filmer samtidigt som makthavare 

insåg den potentiella ideologiska inverkan film kunde ha på sina konsumenter. Hade detta 

tillsammans med den världsomspännande konflikten med Sovjet någon inverkan på hur 

fiendebilden såg ut i amerikansk film under tiden, eller vilka karaktärsdrag var egentligen 

tidstypiska hos filmers antagonister under den mccarthyismen? 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur amerikanska studioproducerade science-

fictionskräckfilmer som skapades under mccarthyismen skildrade tidstypiska teman 

förknippat med röda faran och därefter se hur dessa teman förmedlades i denna tid av 

stark politisk polarisering och censur. Därav har följande frågeställningar fastslagits: 

➢ Vilka tidstypiska teman var mest prominenta i amerikansk science-

fictionskräckfilm under röda faran? 

➢ I vilken utsträckning kan studiens fyra science-fictionskräckfilmer härledas till 

den mccarthyistiska häxjakten mellan 1947-1960? 

➢ Vad säger resultatet om Hollywoods relation till mccarthysimen? 

3. Material 
John Tosh är en av mängden historiker som framhäver spelfilm som en modern tids mest 

användbara källor eftersom mediet i sig är väldigt mångfacetterat som lämpar sig för ett 

vitt spektrum av infallsmöjligheter. Film, och framförallt rutinmässiga filmproduktioner 

under och strax efter andra världskriget påpekar Tosh delvis präglades av västliga 

regeringars mer propagandistiska agendor. Samtidigt drog sig många produktioner på den 

fria marknaden från att vara för politiska och eftersträvade istället en mer eskapistisk 

natur.2 Ross McKibbin framhäver även film som det huvudsakliga medlet för 

kulturkonsumtion 1946 eftersom en tredjedel av hela den brittiska befolkningen gick på 

bio mer än en gång i veckan under tiden.3  

Filmerna som är av intresse för studien har avgränsats till studioproduktioner eftersom de 

i regel nådde en bredare publik i och med att de oftast hade en högre budget. Genom att 

studiens material omfattar majoriteten av produktioner inom genren inom den givna 

tidsperioden kommer resultatet av studien vara av relativt högt generaliserbart värde för 

vad den undersöker. Dock bör det noteras att genren som valts i studien är ett begränsat 

                                                 
2 John Tosh, Historisk teori och metod, s.265-266 
3 Ross McKibbin, Classes and culture in England, 1918-51, s.177-179 
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urval och inte var den genre som nådde ut till flest människor under tiden. Dessutom 

fordras ytterligare studier för att belysa om de framlyfta tendenserna är allmängiltiga för 

amerikansk film under tiden för att en mer heltäckande generalisering ska kunna göras. 

Därför kan också valet av genreavsmalning emellertid kritiseras, men det motiveras 

istället utifrån en studie av Carol J. Clover från 1992 i vilken det exempelvis konstaterades 

en förändrad syn på manligt och kvinnligt först i skräckfilmsgenren innan samma 

tendenser kunde noteras i andra mer kanoniserade genrer.4 Ulf Zander menar att detta 

resonemang även kan appliceras på science fiction-filmer som han även hävdar generellt 

speglar samhälleliga rädslor för, men även förhoppningar om, en stundande framtid.5 Med 

utgångspunkterna att skräckgenren tidsmässigt erbjuder snabbast kommentar till sin 

samtid samt att merparten science fiction-genren avbildar sin tids profetior och farhågor 

så kommer filmerna i denna studie väljas från science-fictionskräckgenren. Trots att det 

emellertid går att ifrågasätta validiteten i utgångspunkten att kombinationen av genrerna 

skulle utgöra en summa av deras funktioner var för sig kommer så vara utgångspunkten 

för denna studie – eftersom liknande studier inte genomförts på på science-fictionskräck-

genren. 

Eftersom science-fictionskräckfilmer innehållandes utomjordingar erbjuder en naturlig 

dikotomisering mellan ”vi & de” kommer filmer med utomjordiska antagonister användas 

i studien, dessutom innehåller samtliga även ett invasionstema på amerikansk mark. Detta 

eftersom invasionstemat implicerar ett hot mot den amerikanska identiteten. I 

materialsökningen användes i huvudsak en lista från Wikipedia innehållande filmer som 

gestaltar utomjordingar. Från denna alfabetiskt arrangerade lista sållades fyra filmer som 

producerades mellan åren 1947–1960 ut.6  

Science-fictionskräckfilmer som subgenreklassats som exempelvis komedier och satirer 

har avgränsats från denna studie eftersom Schwartz påtalar tolkningssvårigheter med 

dessa, eftersom ytterst få i dessa subgenrer publicerades innan Kubakrisen 1962 då 

genrerna i sig hade en tendens att parodiera hela sammanhanget de spelades in under – 

såsom Stanley Kubricks klassiska domedagssatir: Dr. Strangelove or: How I Learned to 

Stop Worrying and Love the Bomb från 1964. Eftersom den kommunistjagande kommitén 

HUAC satte sin prägel på den amerikanska filmproduktionen under röda faran mellan 

                                                 
4 Carol J. Clover, Men, Women and Chain saws. Gender in the modern horror film 
5 Ulf Zander, Clio på Bio, s.30-31 
6 Lista med filmproduktioner som gestaltar utomjordingar, 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_featuring_extraterrestrials  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_featuring_extraterrestrials
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1947-1960 producerades därav ett ytterst begränsat antal filmer som inföll i dessa 

subgenrer under denna tid.7 

Även om multimodala kulturyttringar har långt mer komplexa band till sin samtid än vad 

som kan fastställas genom en studie som kontrasterar dem mot ett fåtal tidstypiska 

fenomen så gjorde den röda faran ett betydande avtryck i det amerikanska filmskapandet 

– inte minst i form HUAC:s häxjakt i den kulturella sfären.  

 

3.1. Texterna 
Nedan följer de filmer som valts ut för studien och deras handling. 

3.1.1. Invasion of the Body Snatchers 

Invasion of the Body Snatchers är en film från McCarthyeran hemmahörande i science 

fictionskräck-genren. Filmen är regisserad av Don Siegel och hade premiär 1956 – mitt 

under den röda faran. Handlingen inleds med att protagonisten, Dr. Miles J. Bennell, tas 

in på ett mentalsjukhus och kretsar därefter genom en tillbakablick kring hur han och hans 

umgänge sakteliga börjar notera förändringar i uppförandet hos människor i deras 

gemenskapskretsar. Så småningom kommer de en stor konspiration på spåren, kopior av 

människor odlas i kokonger för att långsamt ta människors plats i samhället. Kopiorna 

saknar känslor och arbetar för att avla fler kopior och nässlar sig tillslut in i 

infrastrukturella maktpositioner, som i sin tur underlättar distributionen av kokongerna. 

Filmens story summeras tillslut i en form av pre-apokalyptiskt undergångmanér.8 

Filmen är ursprungligen inspirerad av Jack Finneys roman The Body Snatchers som gavs 

ut 1954, och filmen släpptes i olika utgåvor som den amerikanska svartvita 80-

minutersversionen, den brittiska nedkortade 74-minutersversionen samt den amerikanska 

förlängda och färgsatta 92-minutersversionen. Studien kommer använda sig av den 

sistnämnda av två anledningar – för det första innehåller den ett mer extensivt material 

och för det andra är det en fråga om tillgänglighet. Dock kan det argumenteras för att 

studien borde eftersträvat att använda sig av den svartvita 80-minutersversionen då det 

var den som inledningsvis nådde ut till befolkningen eftersom den var först att visas på 

biografer runtom i USA. 

3.1.2. The Day the Earth Stood Still 

The Day the Earth Stood Still skapades mitt under Koreakriget som varade 1950–53. Att 

kontexten har präglat filmen råder inga tvivel kring under den inledande scenen i vilken 

                                                 
7 Richard A. Schwartz, Cold War Culture. Media and the Arts 1945-1990, s.104, 110 
8 Invasion of the Body Snatchers, dir. Don Siegel 1956 
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en amerikansk militär flygledningscentral följer ett oidentifierat objekt utanför den 

ostasiatiska kusten mot Stilla Havet. Tefatet landar tillslut i en park i Washington och 

möts upp av den amerikanska militären som uppskrämda och i beredskap får stifta 

bekantskap med en mänsklig karaktär i en silvrig rymddräkt. En avtryckarvänlig soldat 

skjuter besökaren vid namn Klaatu som därefter blir inlagd på sjukhus där han får stifta 

bekantskap med en företrädare för president Harry S. Truman. Klaatu delger därefter sitt 

uppdrag att skapa fred på jorden men får ett tydligt negativt svar då presidentens 

representant hänvisar till det rådande läget med Sovjetunionen. Strax därpå flyr Klaatu 

från sjukhuset för att söka härbärge hos paret Tom Stevenson och Helen Benson för vilka 

han utger sig vara en Mr. Carpenter. Paret fattar snabbt tycke för sin sympatiska 

inneboende, och låter honom därav passa Helens son som hon har från ett tidigare 

äktenskap - Bobby. Klaatu ber Bobby föra honom till den mest intelligenta människan på 

jorden varpå Bobby tar honom till professor Jacob Barnhardt. Efter mötet med Barnhardt 

lovar denne att försöka anordna ett möte med jordens vetenskapselit för att lyssna på vad 

Klaatu har att säga men Tom anger honom till myndigheterna mot sin fästmös vilja efter 

han märker att Klaatu inte är någon medelsvensson. Tillslut flyr Klaatu tillsammans med 

Helen men han får livshotande skador när en soldat skjuter honom, men Helen springer 

skyndsamt till Klaatus farkost och beordrar Gort att rädda honom, vilket han även gör. 

Filmen summeras efter att Klaatu förklarar för världens ledande vetenskapsmän vad som 

måste göras för att mänskligheten ska tillåtas fortleva.9 

3.1.3. War of the Worlds 

War of the Worlds är inspirerad av H.G. Wells roman från 1898 med samma namn men 

till skillnad från romanens inramning i den pitoreska brittiska staden Woking i Surrey 

utspelar sig filmen istället på den amerikanska västkusten. Filmatiseringen regiserades av 

Byron Haskin 1953 och handlar om invaderande marsianer som anländer till olika platser 

med tefatsliknande farkoster för att förgöra mänskligheten. I vägen för dem står 

protagonisten Dr. Clayton Forrester som tillsammans med sin kära Sylvia hamnar i 

epicentrum av denna intergalaktiska konflikt. Efter diverse misslyckade militära 

kraftmätningar i form av såväl konventionella vapen som kärnvapen ger angriparna 

tillslut vika och stupar efter en kollektiv bön i en kyrka.10 

                                                 
9 The Day the Earth Stood Still, dir. Robert Wise, 1951 
10 War of the Worlds, dir. Byron Haskin, 1953 
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3.1.4. Red Planet Mars 

Regin av Red Planet Mars är tillägnad Harry Horner. Filmen släpptes 1952 och utspelar 

sig huvudsakligen i Washington, dock innehåller den även två bihandlingar i Moskva och 

på planeten Mars. Red Planet Mars handlar inledningsvis om att ett amerikanskt 

forskningsteam etablerar kontakt med en välutvecklad civilisation på Mars med hjälp av 

teknologi som de erövrat av Nazityskland efter andra världskriget. Dock verkar 

kommunikationen vara enkelriktad till en början eftersom forskarnas signaler studsar 

tillbaka med en 8-minutersfördröjning. Efter ett tag börjar forskarna tillsammans med 

militären resonera kring hur de kan upprätta en tvåvägskommunikation och ett 

gemensamt referensspråk och drar därav slutsatsen att de kan kommunicera med hjälp av 

det matematiska värdet pi, varpå de lyckas etablera en tvåvägskommunikation. Vad de 

dock är ovetandes om är att deras kommunikation avkodas av Sovjetunionen. I slutet av 

filmen sänder marsianerna en kristen radiosändning över Sovjetunionen som får 

invånarna att framgångsrikt revoltera mot styret i Jesu namn.11 Schwartz framhäver även 

i sin sammanfattning av filmen hur den ställer den kapitalistiska kristendomen mot den 

kommunistiska ateismen, vilket bildar en polarisering mellan filmens båda parter medan 

marsianerna inledningsvis ställs dem emellan.12 

4. Forskningsläge 
När det gäller mötet med källor finns två huvudsakliga perspektiv att belysa källorna ur 

– dels att se dem som berättande källor och dels att belysa dem som kvarlevor av sin tid. 

Det som skiljer dessa är främst tidsperspektivet – en kvarleva behandlas som en 

kommentar från källans samtid, medan berättande källor ses som en kommentar om 

dåtiden. Film som källmaterial har behandlats ur båda perspektiv i ämnet historia, men 

den huvudsakliga skillnaden har varit att de som behandlat filmer som berättande källor 

har i synnerhet avgränsats till att behandla hur materialet kan påverka konsumenters 

historiemedvetande. De forskare som däremot behandlar filmer som kvarlevor tenderar 

till att försöka urskilja vad materialet kan vittna om sin samtid i sina ansatser. Ett sådant 

exempel Tommy Gustafssons, som är professor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet, 

En Fiende till Civilisationen i vilken han genomgående belyser syn på sexualitet, etnicitet 

och genus i svensk stumfilm under 1920-talet. Hans slutsatser av studien renderar i att 

studiens resultat avvek från tidigare uppfattningar om män som starka och dominanta 

                                                 
11 Red Planet Mars, dir. Harry Horner, 1952 
12 Richard A. Schwartz, s.258 
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husfäder.13 I samma manér som Gustafsson belyser sitt källmaterial kommer denna 

studies ansats vara att analysera källorna som kvarlevor istället för att betrakta dem som 

berättande källor. Anledningen till detta är att studiens syfte är att ta reda på rådande 

värderingar ur filmernas samtid och inte hur de kontemplerar över historiska händelser – 

vilket hade lämpat studien att istället fokusera på kollektivt minne. 

Professorn i amerikastudier, Thomas Doherty, menar att den amerikanska allmänhetens 

spirande intresse av rörliga bilder under andra världskriget användes som ett kraftfullt 

redskap för ideologisk opinionsbildning. Efterkrigstiden som följde, hävdar Doherty, 

präglades av myndigheters vetskap om filmens ideologibildande kraft – vilket i sin tur 

även ledde till politikens strävan att kontrollera den.14 Doherty framhäver även perioden 

mellan 1948-1954 som den tid då Hollywood hårdkontrollerades som tydligast och 

understryker att filmerna som gavs ut inom denna tidsram i regel hade tydligt 

antikommunistiska agendor.15 Denna utgångspunkt är viktig för studien då den 

poängterar bakgrunden till den politiska strävan att påverka film under röda faran. 

Professorn i engelsk litteratur vid Florida International University Richard A. Schwartz, 

har tillägnat sin forskning på film och litteratur under 1900-talet, och menar att kalla 

kriget hade en oerhörd inverkan på hur television användes och att rörliga bilder i allt 

högre utsträckning användes för att forma allmänhetens bild av politiken. Han 

understryker dessutom det faktum att allmänheten, till en början, inte hade kunskaperna 

att kritiskt granska film, mediet i sig inbjöd heller inte närmare betraktning likt tavlor eller 

det skrivna ordet – vilket i sin tur gjorde det exemplariskt för opinionsbildning. Television 

och film användes även för att väcka allmänhetens stöd för politiska projekt som 

rymdutforskning.16 Vidare understryker han följande: ”Gaining influence over the images 

broadcast by television networks thus became an important aspect of the Cold War.”17 

Många forskare som använt Invasion of the Body Snatchers som material har valt att 

belysa filmen ur ett genusperspektiv genom diskursanalyser där de har valt att examinera 

föreställningar om manligt respektive kvinnligt under tiden. Bland dessa återfinns Frank 

Alexander Larsen som i sin masteruppsats undersöker bland annat Invasion of the Body 

Snatchers, Forbidden Planet samt 13 Playboy-nummer i sin avhandling From 

                                                 
13 Tommy Gustafsson, En fiende till nationen, 2007 
14 Thomas Doherty, Cold War, Cool Medium, s.21-22 
15 Thomas Doherty, s.22-23 
16 Richard A. Schwartz, s.307-8 
17 Richard A. Schwartz, s.308 
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Fatherhood to Bachelorhood mot bakgrunden att dessa kulturella verk som vid tiden 

ansågs som progressiva, intellektuella eller liberala. I sin avhandling tillämpar han 

Foucaults diskursanalys för att kartlägga hur dessa kulturverk skildrar synen på mannen 

och drar slutsatsen att trots mediernas presumtiva progressiva ideologiska agendor 

beskrevs män som konservativt maskulina husfäder som inte sågs som älskande män, och 

inte heller engagerade fäder.18 

I artikeln ”Anti-Communism and Ambivalence in Red Planet Mars, Invasion USA, and 

The Beast of Yucca Flats” diskuterar professorn i engelsk litteratur vid Texas University, 

Cyndy Hendershot, tvetydighet i tre amerikanska anti-kommunistiska filmer under 1950-

talet. Hendershot menar i sin analys av filmerna att de inte enbart eftersträvar att 

demonisera kommunismen som ideologi eftersom de även utmålar det kapitalistiska 

systemets svagheter. I Red Planet Mars påpekar Hendershot att filmen bortsett från sin 

anti-kommunistiska agenda även utmålar kapitalismens bräcklighet så fort mänskligheten 

får reda på att det finns en mer fördelaktig energiresurs än olja som marsianerna besitter. 

I filmen bidrar denna vetskap om mer fördelaktiga energiresursers existens konsekvensen 

av att den amerikanska börsen står inför en stundande krasch – vilket enligt Hendershot 

ses som en indikation av kritik gentemot det amerikanska systemet. Vad Hendershot 

slutligen menar är att den tidigare bilden av 1950-talets filmer är gravt generaliserade och 

enfärgade och att bilden av utomjordiska gestaltningar är långt mer komplex än vad som 

tidigare har erkänts. Dessutom hävdar hon att filmerna under tiden inte nödvändigtvis 

representerade det amerikanska folkets syn med tanke på de bitvis polariserade 

budskapen samt att filmernas budskap starkt präglades av den politiska polariseringen i 

bakgrunden av den mccarthyismen. Visst vidhåller hon filmens anti-kommunistiska 

agenda eftersom hon menar att filmen demoniserar Sovjet och kommunism genom 

analogier 19 som jämför Sovjet med Nazityskland. Ett exempel som förstärker detta är 

den tyska forskaren Franz Calder som gestaltas en demonisk kvarlämning från andra 

världskriget som tagits tillvara på av Sovjet och kommunismen.20 

Jennifer Holt, professor i film och television vid UCLA har rekognoscerat fältet av 

filmindustrins synergi med politiken och har bland annat blickat närmare på hur 

porträtteringen av judar förändrades i amerikanska studiofilmer under 1940-talet i en 

                                                 
18 Frank A. Larsen, From fatherhood to bachelorhood, 2012 
19 Ombeskriver en struktur eller ett fenomen med andra ord 
20 Cyndy Hendershot, “Anti-Communism and Ambivalence in Red Planet Mars, Invasion USA, and The 
Beast of Yucca Flats”. Science Fiction Studies 28, no. 2, 2001 
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artikel där hon främst har valt att fokusera på Edward Dmytryks film Crossfire från 1947. 

Artikeln publicerades i den vetenskapliga tidskriften Film & History 2001. Bakgrunden 

Holt ställer studien emot är först och främst den invandringsström av judar till USA under 

och efter andra världskriget vilken endast 5% av amerikanerna ställde sig positiva till 

enligt en undersökning från 1946. Hon menar att Hollywoods relation och porträttering 

av judar var ytterst komplex under tiden, i synnerhet under tiden den amerikanska 

filmindustrin granskades av HUAC med tanke på att sex av medlemmarna av Hollywood 

Ten var kommunister med judisk bakgrund.21 

Brian Edwards analyser om efterkrigstidens amerikanska filmer med orientaliskt tema, 

på vilka han tillämpar ”kallakrigstolkningen” har en mer postkolonial infallsvinkel på 

efterkrigstiden. Edwards menar att filmer naturligt har ett behov av en fiendebildning som 

är förankrad i tittarens samtid, vilket han menar förändrades radikalt i vakan efter kalla 

kriget när Hollywoods röda antagonister succesivt byttes ut mot vad han omnämner som 

”green terror” efter kalla krigets slut. Edwards påpekar att när kolonialismen fick se sitt 

slut i samband med slutet av andra världskriget gryddes dagen för det amerikanska 

postkolonialistiska herraväldet vilket i sin tur genomsyrade såväl science fictionfilmer 

som bibliska epos under 1940- och 1950-talen.22 I essän Preposterous Encounters belyser 

han några scener ur filmen Casablanca från 1941 med hjälp av postkolonial teori som 

inspirerats av såväl Gayatri Spivak som Edward Said. I en dialog två karaktärer emellan 

diskuterar Edwards innebörden av hur de reflekterar över tidzoner och slår fast att USA 

ligger före i tiden jämfört med Casablanca, som porträtteras underutvecklat.23   

Filmen Invasion of the Body Snatchers har diskuterats flitigt utifrån diverse 

hermeneutiska perspektiv. Filosofie-doktorn i klassisk litteratur, film och klassisk 

filologi24 Bernard F. Dick menar att den underliggande innebörden av de invaderande 

krafterna i filmen ska symbolisera den mccarthyistiska strävan mot att konformera 

befolkningen till att det enda målet var att unisont bekämpa kommunismen.25 

Engelskaprofessorn Richard Schwartz väljer dock en annan infallsvinkel när han 

diskuterar filmen i Cold War Culture som en högerflankskritik av kommunismen i vilken 

han hävdar att filmens antagonister tveklöst besitter kommunistiska karaktärsdrag. Både 

                                                 
21 Jennifer Holt, “Hollywood and Politics Caught in the Cold War Crossfire”, Film & History Vol.31, nr.1, 
2001 
22 Brian T. Edwards, “Yankee Pashas and Buried Women”, Film & History Vol.31, nr.2, 2001 
23 Brian T. Edwards, “Preposterous Encounters”, Comparative Studies of South Asia, Africa and the 
Middle East Vol.23, nr.1-2, 2003 
24 Studiet av språk i historiska källor 
25 Bernard F. Dick, The Screen is Red, s.247 
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Dick och Schwartz refererar till samtida kontexten av röda faran och senator McCarthys 

häxjakt på kommunister men Schwartz beaktar även den samtida Ungernkrisen i sin 

tolkning av filmen.26 

Johan Höglund som är docent i engelsk litteratur vid Linnéuniversitetet har forskat i 

imperier i relation till producerad populärkultur, varav en ansenlig mängd av hans arbete 

har varit inriktad på gotisk fiction. I sin The American Imperial Gothic lyfter han film, 

skönlitteratur och videospel under den amerikanska storhetstiden och dess nedgång och 

belyser dem i ett postkolonialt ljus. Det kapitel ur Höglunds forskning som berör den epok 

som denna studie är avgränsad till ställer skräckfilmer under 1950-talet som utspelar sig 

i akvatiska miljöer i relation till Monroedoktrinen som stipulerade den amerikanska 

intressesfären söder som USA. Höglund diskuterar även litterära verk som Jack Finneys 

The Body Snatchers och framhäver tolkningsambivalensen i den, men han väljer att tyda 

den som kritik gentemot kolonialismen samtidigt som han framhäver de apokalyptiska 

tendenserna i romanen som filmen Invasion of the Body Snatchers är baserad på.27 

5. Teori 
Nedan följer det teoretiska ramverk som kommer att användas som fundament för 

följande studie: 

 

5.1. Epistemologi 
Studiens epistemologiska fundament grundar sig i korrespondensteori och koherensteori 

eftersom resultatet kommer att ställas i kontrast till den förgrundande kalla 

krigskontexten. Allwood och Erikson menar att koherensteori inom kvalitativ forskning 

ofta formas genom den hermeneutiska traditionen och att fokus ligger på att tolka och 

förstå källmaterialet utifrån rådande kontext.28 Korrespondensteorin kring vad som är 

sanning, hävdar Allwood och Erikson, att utsagor blir sanna om de överensstämmer med 

något i yttervärlden.29 I denna studie medför detta att analysen måste förankras tydligt i 

kontexten som omger texterna – i detta fall filmerna måste kunna förankras i kalla 

krigskontexten för att analysen ska kunna vara valid. Allwood och Erikson poängterar 

vidare att en kombination av korrespondensteori och koherensteori oftast tillförskansar 

studien högre validitet än om korrespondensteori tillämpas för sig självt. Koherensteorins 

                                                 
26 Richard A. Schwartz, Cold War Culture, s.151 & 277 
27 Johan Höglund, American Imperial Gothic, s.63-67 
28 Carl Martin Allwood & Martin G. Erikson, Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra 
beteendevetenskaper, s.49 
29 Allwood & Erikson, s.48 
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sanningskriterium definierar Allwood och Erikson är att en utsaga blir sann om det 

överensstämmer med tidigare utsagor som berör samma ämne.30 Därför kommer denna 

studie att kontrasteras mot tidigare utsagor om hur ideologi tidigare har manifesterats 

under perioden i amerikansk inrikeshistoria som kommit att refereras till som röda faran, 

även känd som den mccarthyistiska eran. Därav kommer denna uppsats resultat att 

betraktas som sanningsenliga förutsatt att det finns tydliga samband till källornas kontext 

och liknande resultat har nåtts i tidigare forskning. 

 

5.2. Vetenskapssyn 
Den vetenskap som i huvudsak genomsyrar denna studie är hermeneutik. Göran Wallin 

beskriver hermeneutikens karaktär som ett intresse för upplevelser, kommunikation, 

innebörder och symboler.31Allwood och Erikson menar vidare att hermeneutiken hör 

hemma främst inom koherensteorins krav om utsagors sanningar, men även i Gadamer 

och Sheiermachers mening naturligt lämpar sig för korrespondensteorins krav på utsagor 

om sanning.32 Allwood och Erikson hävdar vidare att hermeneutiken har sitt egentliga 

ursprung i medeltida bibeltolkning och i viss mån även kan härledas till antikens 

Grekland.33 Emellertid kan dock diskuteras huruvida hermeneutiken egentligen inte är ett 

metodologiskt närmande kunskap? Sᴓren Kjᴓrup förklarar det som att filosofer som 

Schleiermacher menade att hermeneutik grundade sig i förståelse, och att det är en 

förutsättning för mänskligt varande. Dilthey, som enligt Kjᴓrup var Scheiermachers 

arvtagare, vidareutvecklade denna syn på hermeneutiken, och menade att den 

metodologiska hermeneutiken inte bara erbjöd en kort ögonblicksbild av en händelse utan 

även kunde ge förståelse för hela individens varande och kontext.34 Gadamer 

eftersträvade, i Allwood och Eriksons mening, en bredare syn på hermeneutiken så att 

den inte längre skulle ses som en metod för att utvinna kunskap, utan att 

tolkningsprocessen istället är essentiell för all form av kunskapsutvinnande.35  

Gadamers syn på hermeneutik som en nödvändighet för att utvinna kunskap om det 

förgångna som kommer tillämpas i denna studie – och inte Diltheys metodologiska syn 

på hermenetiken. Vad detta innebär i praktiken är att texterna som används i studien är i 

                                                 
30 Allwood & Erikson, s.49 
31 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, s.37-38 
32 Allwood & Erikson, s.120 
33 Allwood & Erikson s.109 
34 Sᴓren Kjᴓrup, Människovetenskaperna. Problem och traditioner I humanioras vetenskapsteori, s.239-
241 
35 Allwood & Erikson, s.122-123 
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behov av en tolkningsprocess för att kunskap ska kunna utvinnas ur dem, och att 

tolkningsprocessen är i behov av omfattande förkunskap om kontexten som texterna 

producerades under.  

 

5.3. Metodsyn 
Ansatsen för denna studies metodologi är kvalitativ då det hermeneutiska närmandet 

källorna i praktiken fordrar det. Allwood och Erikson menar vidare att hermeneutiken är 

en förutsättning för kvalitativa ansatser.36 Studien kommer vara en analys i hur vanligt 

förekommande teman porträtterades under en tid då den amerikanska kongressen försökte 

stävja politiska budskap inom filmindustrin. För att redogöra för relationen till filmens 

kontext måste även ett komparativt moment existera i studien i vilken de underliggande 

meningarna som nås genom den audiovisuella textanalysen kontrasteras mot filmernas 

kontext.  

Eftersom styrande politiker i USA inte hade någon direkt och absolut makt över den 

privata filmindustrin i landet användes andra maktredskap för att kontrollera den. 

Lindgren exemplifierar Althussers ideologiteoretiska filosofi som en rådande makt 

använder sig av samhällsfunktioner för att vidare stärka och legitimera rådande ideologis 

ståndpunkter. I detta fall kan det röra sig om mccarthyismens försök att kontrollera 

socialistiska och kommunistvänliga budskap på vita duken genom att fängsla 

kommunistiska sympatisörer inom branschen. Althussers hegemoni kan tillämpas för att 

belysa exempelvis bakgrunderna till varför en viss ideologi manifesterar sig i 

populärkultur.37 I studien kommer en audiovisuell textanalys tillämpas som eftersträvar 

att synliggöra och konkretisera filmernas motiv och underliggande budskap med 

utgångspunkten att vissa markörer eftersöks i filmerna. 

5.3.1. Det vidgade textbegreppet 

Simon Lindgren menar att synen på vad som innefattas i begreppet text på senare tid har 

kommit att omfatta även bild, ljud och film som bärande för allehanda medias innebörd 

och således även går att avläsa som text. Lindgren menar dessutom att texten i sitt vidgade 

begrepp även säger något om det kulturella sammanhanget som delas av kulturskapare 

och konsumenterna av de kulturella uttrycken. I följande studie kommer begreppet vidgas 

till att omfamna på dialog och rörlig bild. Undersökningen kommer således att tillämpa 

det vidgade textbegreppet, vilket breddar begreppet text till att omfatta även det talade 

                                                 
36 Allwood & Erikson, s.111, 177 
37 Simon Lindgren, Populärkultur. Teorier, metoder och analyser, s.159-160 
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ordet, bild, ljud och film. Detta är essentiellt för undersökningen eftersom utgångspunkten 

återfinns i det multimodala mediet – film. 38 

5.3.2. Markörsdiskussion 

Nedan följer de markörer, eller teman, med motiveringar kring varför de uppfattas som 

tidstypiska. 

Centralstyrdhet  

Under mccarthyismen fanns en uttalad rädsla för att inhemska kommunister och 

socialister i USA skulle agera på Sovjets anmodan. För att nå en slutsats angående om 

filmerna porträtterar en rädsla för en enad grupp eller enskilda individer kommer en av 

markörerna som studien kommer att fokusera på vara huruvida utomjordningarna i 

filmerna uppfattas som centralstyrda eller om de agerar på eget bevåg.  

Kristendom  

Ett tema som var påtagligt och relaterat till mccarthyismens kontext är dikotomiseringen 

av kristendom och ateism som gott och ont. Under tiden synliggjordes detta inte minst i 

tv-tal av den mediavana biskop Fulton J. Sheen som påtalade att kommunismen som 

ideologi var förenad med antikrist och att det enda medlet mot den under röda faran var 

den kristna gemenskapen.39 Dessa inslag visades i Sheens egna Tv-program Life is Worth 

Living mellan 1951-1957. 

Förräderi och Infiltration  

Enligt Richard A. Schwartz var rädslan för att sovjetiska agenter hade penetrerat olika 

sfärer av det amerikanska samhället.40 Eftersom Alan M. Dershowitz påpekar att paret 

Rosenberg utgjorde en accelererande effekt på den röda faran kommer studien fokusera 

på att leta efter markörer som kan sända indikationer om att filmerna är kontextuellt 

knutna till denna händelse.41 Just markören förräderi kan emellertid diskuteras vara ett 

relativt allmänt begrepp som således passar in i allehanda allmänna kontexter. Därav kan 

begreppet även appliceras på Elia Kazan som vittnade mot sina vänner under 

kongressförhören som leddes av McCarthy och HUAC. Därav kommer markörerna vara 

förräderi och infiltration. Just rädslan för infiltration var även något som framgick tydligt 

i Tv-sända informationsfilmer som riktades till allmänheten. I dessa gavs tips om hur var 

och en kunde upptäcka en kommunist eller socialist och hur amerikanska medborgare 

förväntades agera ifall några sådana tendenser uppdagades. Filmerna framställde 

                                                 
38 Simon Lindgren, s.14-15 
39 Fulton J. Sheen, 1955 https://www.youtube.com/watch?v=LVBXzf4eUJg 
40 Richard A. Schwartz, s.258 
41 Alan M. Dershowitz, ”Rosenbergs were guilty – and framed”, L.A. Times, 19-07-1995 

https://www.youtube.com/watch?v=LVBXzf4eUJg
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socialister som oärliga och lömska samt att de inte var lätta att uppmärksamma till en 

början.42  

Individualitet  

Under Röda Skräcken spreds pamfletter i USA som löd ”Right now films are being made 

to craftily glorify MARXISM, UNESCO & ONE-WORLDISM… and via your TV Set 

they are being piped into your Living Room – and are poisoning the minds of your 

children under your very eyes!!”43 Dessa pamfletter tryckte paradoxalt på gemene mans 

ansvar att se till att sådan ”propaganda” inte kom in i vardagsrummet och menade att 

filmerna spred kommunism och anti-amerikanism från Moskva, Asien, Afrika, Balkan 

och Europa. De, precis som den Tv-sända serien The American Adventure, framställde 

även kommunismen under Röda Skräcken som anti-individualistisk eftersom den inte 

värnade om den fria marknaden och därav målades den upp som en fara för den 

amerikanska kapitalistiska värdegrunden. Detta gör att synen på individualism och 

individualitet blir intressant att diskutera i filmerna.44 

Häxjakt 

Historikern Yohuru Williams menar att HUAC utgjorde en av de mörkaste epokerna i 

amerikansk historia. Han anser att kommittén markerade begynnelsen av en skoningslös 

häxjakt, i vilken HUAC hade ett relativt lågt intresse för bevismaterial. Primärt riktade 

HUAC in sig på kulturpersonligheter, men de lade även ner många utredningstimmar på 

anställda inom den statliga sektorn. Williams förklarar deras tillvägagångsprocess som 

att de till varje pris försökte få misstänkta att vittna mot sina bekanta för att kartlägga 

kommunistiska och socialistiska sympatier i så hög utsträckning som möjligt.45 

FBI  

Eftersom FBI under ledning av John Edgar Hoover hade en tydligt uttalad roll under röda 

faran då de fick ansvara för jakten på kommunister hade de en central roll under perioden 

och historieprofessorn vid universitetet i New York, Albert Fried, framhäver även att de 

var med och formade anti-kommunismen som gavs spridning under mccarthyismen.46 

Eftersom CIA under och innan andra världskriget, då de hette OSS, hade rekryterat 

kommunister hade CIA och FBI naturligt skild syn på kommunismen under tiden som 

följde. Detta ledde dock tillslut till att FBI inledde en jakt på kommunistsympatisörer 

                                                 
42 The American Adventure: Responsibilities #1 American Citizenship, allmän samhällsinformation, 1950 
https://www.youtube.com/watch?v=w86QhV7whjs (hämtad: 27-03-2018) 
43 Karl F. Cohen, s.167 
44 The American Adventure: Responsibilities #1 American Citizenship, 1950  
45 Yohuru Williams, HUAC, [online video], 2018, Tillgänglig: https://www.history.com/topics/cold-
war/red-scare/videos/huac?m=528e394da93ae&s=undefined&f=1&free=false (hämtad 2018-05-13) 
46 Albert Fried, s.6 

https://www.youtube.com/watch?v=w86QhV7whjs
https://www.history.com/topics/cold-war/red-scare/videos/huac?m=528e394da93ae&s=undefined&f=1&free=false
https://www.history.com/topics/cold-war/red-scare/videos/huac?m=528e394da93ae&s=undefined&f=1&free=false
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inom CIA, på samma sätt som filmskapare jagades i Hollywood. Därav är FBI:s roll 

ytterst intressant att belysa i filmerna, förutsatt att byrån porträtteras i dem.47 

Kapitalism & kommunism 

I amerikanska propagandafilmer som sändes via Tv betonades ofta att den amerikanska 

friheten var hotad av spridningen av den frihetsinskränkande kommunismen.  I korta 10-

minutersfilmer som The American Adventure: Responsibilities #1 American Citizenship 

förklarade historiker hur socialisters mål var att underminera rätten till privat ägande, den 

öppna marknaden och vinstmotivet för att byta ut det mot ett frihetsinskränkande och 

statligt ägande. 48 

Rädsla för världsläget 

Historieprofessorn Albert Fried menar att det förändrade världsläget påverkade USA 

under mccarthyismen avsevärt. Fried diskuterar mccarthyismen som en respons på den 

liberal-demokratiska agenda som föranlett efterkrigstiden. Han menar att internationella 

spänningar påverkade röda farans utfall väsentligt, däribland kärnvapenkapprustningen, 

att Kina blev kommunistiskt, koreakriget etc.49 

6. Bakgrund 
I detta kapitel återfinns texternas produktionskontext: 

6.1. Kalla kriget 
Den globala kalla krigskonflikten mellan supermakterna USA och Sovjet var delvis en 

förutsättning för och förgrundade mccarthyismen i USA. Under slutet av 1940-talet och 

under 1950-talet förfasades västliga nationer över händelseutvecklingen som stipulerades 

av Winston Churchill i hans berömda Järnridå-tal i Fulton i vilket han problematiserade 

den nyuppkomna och hårdbevakade gräns mellan Öst- och Västeuropa. 

Ytterligare en faktor som spädde på den amerikanska befolkningens oro var 

kärnvapenkapprustningen mellan USA och Sovjet som präglade stora delar av tiden under 

mccarthyismen efter att Sovjet detonerade sitt första kärnvapen 1949. I oktober samma år 

tog Mao Zedong dessutom makten från den kinesiska Goumindang-regeringen efter stöd 

från Sovjet och utropade den kommunistiska Folkrepubliken Kina på Himmelska fridens 

torg – vilket bekräftade den amerikanska diplomaten George F. Kennans farhågor om att 

kommunismen skulle sprida sig utanför Sovjet.  

                                                 
47 Albert Fried, s.28-30 
48 The American Adventure: Responsibilities #1 American Citizenship, 1950  
49 Albert Fried, s.5-6 
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Endast ett halvår därpå utbröt en väpnad konflikt mellan Syd- och Nordkorea efter att 

båda ländernas regeringar vägrade att erkänna gränsdragningen dem emellan. Nordkorea 

stödes av de kommunistiska staterna Sovjet och Kina, och Sydkorea stöddes av USA – 

ett resultat av den amerikanska uppdämningspolitiken mot kommunismen. Senare under 

denna period inträffade ytterligare spänningar som ställde relationen mellan USA och 

Sovjet på sin spets – såsom bildandet av Warsawapakten 1955 och Ungernkrisen 1956 

när den sovjetledda Warsawapakten gick in i Ungern och stävjade oönskade politiska 

oroligheter med våld. 

6.2. Röda faran (1947-1960) 
1947 inleddes den tid i amerikansk historia som ofta refereras till som röda faran, men 

som även kom att refereras till som mccarthyismen efter dess mest pådrivande figur – 

senator Joseph McCarthy. Det var en tid som präglades av anti-kommunism, både i det 

politiska och det kulturella rummet, enligt Schwartz. Schwartz menar även att tiden 

präglades av anti-intellektualism vilket i sin tur ledde till en häxjakt på såväl akademiker 

som kulturpersoner. Vidare vidhåller han att tiden är en av de mest repressiva 

tidpunkterna i amerikansk historia, trots att syftet utåt sett var att motverka och ta avstånd 

från kommunistisk undertryckande av mänskliga rättigheter.50 Den 22 mars 1947 röstade 

den amerikanska kongressen igenom ett beslut som tvingade alla arbetsgivare att 

rannsaka sina organisationer för lojalitetsavvikelser bland sina anställda. Detta skedde 

såväl inom filmindustrin som inom exempelvis den egna underrättelsetjänsten - CIA.51 

6.3. Paret Rosenberg 
Ethel och Julius Rosenberg var anställda på ett kärnvapenlaboratorium under 1940-talet. 

Under den röda faran misstänkliggjordes de för att ha utlämnat amerikanska 

kärnvapenhemligheter till Sovjetunionen. Rättegången utspelade sig under mars 1951 

under vilken de båda misstänktes och dömdes för spioneri. I slutet av mars 1951 dömdes 

paret till döden för högförräderi. Domen mot Ethel och Julius Rosenberg har blivit flitigt 

diskuterat av historiker under många år. 1995 skrev bland annat historikern vid Harvard 

University, Alan M. Dershowitz i Los Angeles Times att paret troligtvis var skyldiga till 

spioneri, men att rättegången genomsyrades av jäv och att domen inte grundade sig i 

fakta.52 

                                                 
50 Richard A. Schwartz, s.258-259 
51 Albert Fried, s.28-30 
52 Alan M. Dershowitz, ”Rosenbergs were guilty – and framed”, L.A. Times, 19-07-1995  
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6.4. HUAC 
House Committee on Un-American Activities var en institution vars huvudsakliga uppgift 

var att identifiera och ställa personer som sympatiserade med fiendemakter inför rätta. 

Där en konflikt med nazismen och fascismen slutade 1945 började en ny med 

kommunismen och Sovjet. Det primära syftet med HUAC under den röda faran grundade 

sig i oron för att kommunismen skulle sprida sig och slå rot i USA. HUAC var en 

kommitté som hade funnits redan innan kriget, men fiendeskiftet och insikten kring 

filmers potentiella påverkan på deras betraktare fick kommittén att rannsaka filmskapare 

i de egna leden 1947, och inledde detta med att utreda manusförfattare och regissörer.53 

I samband med HUAC:s korståg i den amerikanska filmindustrin ställdes prominenta 

filmskapare inför rätta och till och med fängslades. Hollywood Ten var en grupp av tio 

framstående filmskapare som fick ställas till svars för samröre med kommunismen. Bland 

dessa återfanns Dalton Trumbo med flera som i rätten vägrade förkasta den 

kommunistiska ideologin och följaktligen blev dömd till fängelse för kongresstrots. Efter 

fängelsetiden släpptes han ut men fick finna sig svartlistad av industrin vilket innebar att 

filmskapare förbjöds samarbeta med honom. För att livnära sig fick han skriva filmmanus 

till mindre produktioner under olika pseudonymer såsom. Hans revansch kom i och med 

att han skrev filmen Spartacus 1960 med Kirk Douglas i huvudrollen och Stanley Kubrick 

som regissör. Filmen belönades med en Oscarstatyett för sitt manus, president John F. 

Kennedy sågs avnjuta filmen på biograf tillsammans med sin bror och svartlistningen 

upphörde efter detta.54 

6.4.1. Hollywood Blacklist 
Svartlistningen av Hollywoods filmskapare skapades inledningsvis i artikeln ’A Vote for 

Joe Stalin’ som William R. Wilkerson publicerade i The Hollywood Reporter 29 juli 1946. 

Listan innehöll till en början tio namn som misstänkliggjordes för att sprida kommunistisk 

propaganda i Hollywood och som kom att refereras till som The Hollywood Ten.55 Listan 

bestod inledningsvis av tio namn, men expanderades senare till fler under Röda Skräcken. 

Syftet med listan blev att bannlysa de filmskapare som hade kommunistiska eller 

socialistiska sympatier från den amerikanska filmmarknaden eftersom samröre med 

individer på listan kunde medföra en risk att ens eget namn inkluderades i listan.56 
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Filmregissörerna Elia Kazan och Budd Schulberg valde att samarbeta med HUAC och 

uppgav under rättegångarna misstankar om att kollegor och vänner skulle ha 

kommunistiska sympatier. Dock var det över 500 Hollywoodpersonligheter som bildade 

en egen kommitté vars syfte var att visa sitt stöd för Hollywood Ten – däribland 

storstjärnor som Humphrey Bogart etc.57 Dock var tiden och Hollywood präglad av stark 

politisk polarisering och skådespelare som Ronald Reagan och John Wayne hävdade att 

det interna hotet som målades upp i McCarthyismens skugga var reellt och på inget vis 

överdrivet.58 

6.4.2. Dalton Trumbo 
Dalton Trumbo var en av sin tids mest framstående manusförfattare som hade med verkat 

i flertalet Oscarsmeriterade produktioner tillsammans med bland andra Spencer Tracy, 

Gregory Peck, Audrey Hepburn, Kirk Douglas, William Wyler, Stanley Kubrick och Judy 

Garland. Han var dessutom medlem i det kommunistiska partiet vilket medförde att 

entusiasmen kring hans verk inte delades över hela det amerikanska samhället – minst 

kanske hos senator McCarthy i dennes påspädande av häxjakten av kommunister under 

röda skräcken. Att Dalton Trumbo var en viktig och inflytelserik person i Hollywood 

rådde det inga tvivel på, vilket synliggjordes i hans höga lön – menar Albert Fried.59 

Efter att Trumbo uppmärksammades av HUAC blev denne, tillsammans med en grupp 

likasinnade individer, som kom att kallas Hollywood Ten, kallade till att vittna inför 

kongressen om påstådd sovjet-vänlig propaganda i filmer. Domen för Trumbo fastslogs 

till tio månaders fängelse för domstolstrots efter han hade vägrat att vittna inför 

kongressen.60 

7. Resultat 
I följande kapitel  allokeras studiens resultat och empiriska huvudstudie: 

7.1. The Day the Earth Stood Still 
Undersöks Klaatu närmare framgår det att han är en del av en större centralstyrd enhet, 

dels för att han åtskilliga gånger refererar till ”vi” även om han ensam är ute på ett 

uppdrag. Ett exempel på detta är när Klaatu först stiftar bekantskap med människorna 

efter att hans farkost har landat. Hans hälsnings och avskedsfraser ”We have come to visit 

you in peace and good will.” och “Join us and live in peace or face obliteration” antyder 
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att han ser sig som en del i ett pluralt jag och som en del i en större centralstyrd enhet. 

Eftersom Klaatu ensamt företräder sin civilisation i filmen går det dock inte att avgöra 

om han saknar individualitet eller inte. Dock framstår han som känslolöst saklig och 

värnande om kollektivet istället för den individualistiska motsatsen i kontrast till de 

majoriteten av de mänskliga karaktärerna i filmen när han till exempel redogör för 

världens forskare om hur världen ska räddas från total förstörelse. 61 

Gällande ett eventuellt religionstema går det inte att bortse från detaljer som indikerar på 

Klaatus närmast upplysta kristenhet när han i slutet hävdar att makten över liv och död är 

reserverad den heliga anden. Detta avviker från tesen att Klaatu helt och hållet skulle vara 

ett förkroppsligat kommunistiskt ideal eftersom Karl Marx, som kommunismens urfader, 

själv hävdade att religion är folkets opium.62 

Så länge karaktärerna tar honom för en ’vanlig amerikan’ mottager de Klaatu med öppna 

hjärtan vilket synliggörs exempelvis genom Tom Stevens och Helena Bensons 

välkomnande av Klaatu när han utger sig för att vara en Mr. Carpenter och erbjuder sig 

att ta hand om deras förhållandevis unga son efter att de först stiftat bekantskap för mindre 

än två dagar sedan.63 Inledningsvis spelas till exempel illabådande musik i samband med 

de scener Klaatu figurerar i, men bilden av honom förändras i och med Helen och Bobby 

Bensons sympatier för honom. I mitten av The Day the Earth Stood Still uppdagas en 

rädsla för att Klaatu i försöker infiltrera mänskligheten och familjen Benson. För familjen 

har han inte hittills uppgivit sin sanna identitet, utan utger sig istället för att vara en Mr. 

Carpenter och Bobby Benson skuggar honom när han går ut på en nattlig färd. Bobby 

upptäcker att Klaatu inte är den Mr. Carpenter som han inledningsvis utgivit sig för att 

vara. Utan istället visar det sig att Mr. Carpenter i själva verket är utomjordingen som 

myndigheterna eftersöker, och därmed förlorar Bobby all sin tidigare aktning för 

Klaatu.64 Efter att Bobbys blivande styvfar, Tom Stevens, därpå finner en diamant i 

rummet Klaatu hyr av familjen misstänkliggör han honom och målar upp Klaatu som en 

bov. Detta gör Tom efter att Danny visar Helen och Tom diamanterna han fått av Klaatu. 

Från att vidarebefordra en positiv bild av Klaatu gör Tom en tvärvändning och säger ”I 

think the guy is a crook! I never DID trust him!” 65 Efter att Tom försöker få diamanten 

ratificerad inser han att han inte endast har ekonomiska vinster att tjäna på Klaatu, utan 
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även sociala. Därför överlämnar han Klaatu till FBI och armén mot Helens vilja i hopp 

om att bli berömd.66  

Filmen diskuterar relationen mellan USA och Sovjet som kylig och nästintill barnslig när 

nationerna inte kan komma överens om en gemensam plats för Klaatu att träffa alla 

världens ledare. Sovjet vägrar att gå med på en västlig mötesplats samtidigt som USA 

vägrar gå med på en mötesplats inom östblocket.67 Vidare kallar Klaatu konflikten Sovjet 

och USA för småaktig och hans intentioner är inte att lösa den, utan att rädda 

mänskligheten från undergång.68 

I scenen där Tom först misstänkliggör Klaatu har Tom omöjligt att förstå varför Klaatu 

inte värdesätter kapital och ser honom därför som ett hot mot samhället. Sätts denna 

tydligt överdrivna reaktion in i kontexten av svartlistningen av amerikanska filmskapare 

i det McCarthyistiska försöket att forma filmindustrin, att Dalton Trumbo dömdes till elva 

månaders fängelse för domstolstrots under det föregående året samt att paret Rosenberg 

snabbt och villkorslöst dömdes till döden under produktionen av filmen kan den tydligast 

ses som en kritik gentemot McCarthyismen snarare än ett omhuldande av den. Toms 

angivande, vinstsporrade och kommunistkritiska karaktär förråder inte bara Klaatu, utan 

även sin fästmö för rikedom och berömmelse. 69 

Ett av de huvudsakliga argumenten bakom varför inläsningen av Klaatu som en allegorisk 

kommunist hade varit på för vag grund uppdagar sig först under filmens upplösning. 

Under denna möter Klaatu världens mest framstående vetenskapsmän för att redogöra för 

sitt uppdrag. Under detta tal till mänskligheten varnar han människorna för den 

eskalerande händelseutvecklingen samtidigt som han förklarar hur hans civilisation lever: 

”We live in peace. Without arms or armies. Secure by the knowledge that we are free 

from aggression or war. Free to pursue more profitable enterprises.” Eftersom Klaatu, i 

egenskap som filmens protagonist, slutligen framhäver och förespråkar rätten till den fria 

marknaden präglar det bilden av den kontextuella tolkningen.70  

Slutscenerna av The Day the Earth Stood Still är sedermera intressanta eftersom Klaatu i 

sitt tal till mänskligheten riktar sig mot vetenskapens företrädare istället för politikens, 
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vilket vittnar om filmens kritik gentemot samtida politiker och implicerar att de är 

oförmögna att på sund basis leda sitt folk.   

Det går inte att undgå att myndigheterna i The Day the Earth Stood Still gör sitt absolut 

yttersta för att lokalisera den förrymda Klaatu efter han avvikit från sin sjukhusvistelse. I 

denna engageras militären, polisen och FBI som skickas ut för att leta efter Klaatu och 

han målas upp som ett potentiellt hot. Samtidigt råder en tvetydighet hos allmänheten 

gällande denna jakt då den ifrågasätts av ett nyhetsankare,71 och även kritiseras av bland 

annat Helen Benson som menar att det inte är rationellt att anta att mannen från Mars 

utgör ett hot utan grund.72 Medan hennes fästman senare tar ett annat perspektiv när han 

i dialog med Helen utbrister: ”He (Klaatu) is a menace to the whole world! It is our duty 

to turn him in!”73 I upplösningen av filmen finner de tillslut honom efter tips av Tom och 

Klaatu skjuts av den amerikanska militären som samarbetar med polisen.74 

FBI omnämns i flertalet scener i jakten på Klaatu. Ett nyhetsankare nämner i en sändning 

att jakten inte är en vanlig förbrytarjakt utan att jakten är mycket större proportionellt. 

Dessutom misstar Bobby Benson Klaatu för en FBI-man som är på jakt efter mannen från 

rymden.75 

7.2. Red Planet Mars 
Hela filmen andas spionverksamhet eftersom filmens huvudsakliga handling går ut på att 

de båda supermakterna försöker mottaga kodad information samtidigt som den ena parten 

i kalla krigskonflikten försöker vilseleda den andra. 

Eftersom filmen inte innehåller några sekvenser som markerar exempelvis förräderi samt 

att filmen inte i enbart utspelar sig inom USA:s gränser tolkas det som att rädslan i filmen 

inte riktas mot det interna hotet från amerikanska kommunister som målades upp av 

McCarthy utan istället fokuserar på rädslan för det externa hotet i form av Sovjet. 

Emellertid går det att resonera kring huruvida Calders upptagning av korrespondensen 

mellan marsianerna och USA inte kan ses som en typ av indikation om ett internt hot i 

och med att handlingen är en form av spioneri. 

Precis som Cyndy Hendershot antyder är filmens antagonister inte desamma som 

marsianerna i filmen, dessutom innehåller den heller inget invasionstema. Red Planet 
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Mars tillskänker utomjordingarna andra attribut som medhjälpare till amerikanerna och 

företrädare för den kristna religionen eftersom de i filmens upplösning skickar en 

radiosignal som kristnar det sovjetiska folket som enas under patriarken. 

I slutet av filmen, efter att Cronyns kommunikationsapparat har sprängts, läser den 

amerikanska presidenten upp det sista meddelandet från Mars i ett tal till nationen i vilket 

han försöker tyda den sista kommunikationen som kommit till jorden: “Ye have done 

well, good and faithful servants. Enter ye into the joy of your Lord.”76 Språket i denna 

passage är inte att ses som vardagligt under det amerikanska 1950-talet. Just ”ye” 

användes som ett hedrande tilltal och förekommer frekvent i diverse bibliska texter. Detta 

sista meddelande är ett av två med tydlig religiös prägel och påminner tydligt om ett 

utdrag ur Matteus-evangeliet i vilket Jesus gör en liknelse med tre tjänare som får olika 

mängd guld av sin mästare. De som får mest investerar guldet för att få mer guld, medan 

den som får minst inte gör det och får en barsk tillsägelse av sin mästare. Berättelsens 

sensmoral mynnar tillslut ut i att om du har mycket kan du också ge mer, vilket både kan 

inläsas som något som idag skulle kunna uppfattas som ett kapitalistiskt motiv, men även 

ett socialistiskt eftersom målet ska vara att ge till mer behövande.77 

I och med det tydligt religiösa temat i Red Planet Mars kan kristendomen intolkas som 

bärare av den amerikanska identiteten samtidigt som tron i filmen ses som det enda vapnet 

som kan förgöra kommunismen. Således har filmen mycket gemensamt med War of the 

Worlds i vilken karaktärernas tro leder till att det utomstående hotet elimineras. Filmen 

dikotomiserar således amerikaner, kapitalism och kristendom och ställer dessa gentemot 

sovjeter, kommunism och ateism. Detta gör utpekandet av filmens antagonister simplare 

än i den något mer ambivalenta The Day the Earth Stood Still även om vetskapen kring 

marsianernas intentioner i Red Planet Mars till en början är något vaga och potentiellt 

skadliga för amerikanerna.  

Relationen mellan kapitalism och kommunism i Red Planet Mars är påtaglig och 

genomgående. Dock är det inte lika svartvitt som det religiösa temat. Filmen påtalar, 

precis Cyndy Hendershot förtydligar, det kapitalistiska systemets bräcklighet i och med 

dess behov av att vara teknologiskt överlägsen. När amerikanerna får reda på att 

marsianerna har en överlägsen matproduktion rasar matpriserna, och när de får reda på 

att marsianerna använder kosmisk energi som energikälla upphör all fossil 
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bränsleproduktion i hela västvärlden vilket medför att arbetare i kol- och oljeproduktion 

blir arbetslösa. Därefter får den upphörda kolproduktionen en dominoeffekt eftersom stål 

inte längre kan produceras vilket i sin tur påverkar industrin. Detta får i sin tur följden att 

människor plockar ut sina aktier och fonder från bankerna samtidigt som de får minskat 

förtroende för politiker, och politikerna utfärdar diverse militära undantagstillstånd vars 

konsekvens blir kravaller och revolter i västvärlden.78 

I filmen finns två antagonister, dels den sovjetiska politikern Arjenian och dels den tyska 

vetenskapsmannen Franz Calder. Calder, som är bosatt i Sovjet, refererar till överordnade 

som ”master” vilket får honom själv att framstå som inneboende i en förslavad kontext.79 

Detta efter han spenderat tid i amerikanskt fängelse efter andra världskriget innan Sovjet 

”fritog” Calder för att använda hans forskning som ett vapen mot USA. Båda dessa 

karaktärers introduceras samtidigt i filmen genom en dialog dem emellan som utspelar 

sig i Moskva under vilken Ajenian på ett diplomatiskt sätt försöker stipulera sin makt 

över Calder samtidigt som han tilltalar Calders ego: ”Do not talk like that. Nobody is 

threatening you. You are invaluable to us! It is not who gets the information first, but who 

first puts it to use!” Samtidigt som Arjenian nickar försäkrande mot Franz Calder. Därpå 

plockar han upp en öppnad konservburk från Calders arbetsbord och säger: ”Oh my dear 

friend! You must let me send you a less monotious diet!” Franz Calder sliter upp ett 

skynke, bakom vilket det återfinns ett överväldigande antal champagneflaskor ömsom 

likartade konservburkar. Scenen porträtterar hur en före detta nazitysk forskare 

samarbetar med sin före detta fiende i ett försök att krossa USA. Just denna scen målar 

upp den kommunistiska ekonomiska hushållningen som ansvarslös och okontrollerad 

eftersom Franz Calder till synes lever i en undermålig tillvaro samtidigt som han frossar 

i luxuös fransk champagne – vilket framstår som en illa vald prioritering under 

förutsättningarna. På andra sidan av dikotomin återfinns USA som i så fall bör ses som 

ekonomiskt välstrukturerade.80 Efter Arjenian har besökt Calder i hans undermåliga 

boning stannar han vid en Jesusstaty utanför och sarkastiskt tackar denne ”kamrat” för att 

ha lett dem till Calder.81 I en sekvens därefter diskuterar sovjetiska generaler Lenin och 

Stalins planer för världsherravälde och hävdar att deras nya ledare ska lyckas med den 

eviga kommunistiska planen – att bygga en ny värld i västvärldens ruiner.82 
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Efter att Linda och Chris Cronyn har fått reda på att det verkar röra sig om en teknologiskt 

överlägsen civilisation uttrycker Linda sin rädsla för ett eventuellt stundande krig. 

Samtidigt konstaterar hon att de levt under en konstant rädsla en längre tid. Därpå 

framhäver hon att vetenskapligt avancemang tidigare har lett till förödelse, även om 

upptäckter och uppfinningar inledningsvis kanske var välmenade.83 När de senare 

kommer på idén att etablera kommunikation med hjälp av det matematiska värdet pi 

förfäras Linda över att kontakt till Mars försöker skapas, eftersom det trots allt varit en 

symbol för krig i över 2000 år.84 

7.3. War of the Worlds 
Huruvida de invaderande krafterna i War of The Worlds uppfattas som centralstyrda kan 

förefalla vara svårt att avgöra då filmens konsument inte får reda på hur och om 

antagonisterna kommunicerar med varandra. Dock är det en välkoordinerad attack som 

jordborna ställs inför eftersom liknande nedslag av utomjordiska rymdskepp sker världen 

över simultant vilket kan tolkas som en indikation på centralstyrning. Detta framgår 

exempelvis genom en nyhetsreporters redogörande för vad han har sett från Rangoon, 

Sydney och Penang, vilket även medför att hotet riktar sig mot mänskligheten snarare än 

mot USAs domestiska sfär.85 Dessutom har samtliga utomjordingar som figurerar i filmen 

identisk utrustning vilket även kan ses som att de är centralstyrda såväl som att det kan 

inläsas som de saknar individualitet.86 

Ett genomgående tema i War of the Worlds är en kristendom, vilket framgår i en rad 

scener med tydlig religiös prägel. I en sekvens går Pastor Matthew Collins ut och möter 

de invaderande rymdfarkosterna i hopp om att mäkla fred samtidigt som han innantill 

citerar psalm 23:4 som inleds med ”Even though I walk through the valley of the shadow 

of death…” Responsen resulterar i att en av de flygande farkosterna skjuter ihjäl 

pastorn.87 

Ytterligare en dialog med tydlig religiös prägel är när Sylvia talar med en 

kärnvapenfysiker vid namn Dr. Wilderbeck som deltar under ett möte innan 

tillämpningen av kärnvapen mot de utomjordiska farkosterna: 

Dr. Wilderbeck: “If the A-bomb fails that is, the Martians can conquer the world in 

six days.” 

                                                 
83 Red Planet Mars, 00:06:30, 1952 
84 Red Planet Mars, 00:25:17, 1952 
85 War of the Worlds, 00:41:00, 1953 
86 War of the Worlds, 1953 
87 War of the Worlds, 00:32:35-00:35:30, 1953 



  
 

25 

Sylvia: “… the same number of days it took to create it.”  

[Därefter lyfts alla karaktärers blickar mot Sylvia som om hon precis har dragit en 

slutsats som ingen annan annars skulle tänkt på.] 88 

Kärnvapenangreppet misslyckas därpå och armén tvingas retirera, evakuera staten 

Washington och civilbefolkningen ombedes söka skydd i stadens skyddsrum. I denna 

scen när armén bevisligen möter en teknologiskt övermäktig motståndare framhäver en 

äldre kvinna den religiösa konnotationen i en dialog med Dr. Wilderbeck genom: ”Six 

days you said. Six days…”89 

I filmens upplösning står Clayton och Sylvia i en kyrka samtidigt som marsianerna håller 

på att erövra världen, och medan de står och håller om varandra ber en bön medan kyrkan 

faller samman. Plötsligt upphör attacken och kyrkosamlingen springer ut för att möta 

störtande flygande tefat och döende utomjordingar. Strax därpå utbrister Dr. Clayton 

Forrester: ”It is dead. We were all praying for a miracle.”90 

Detta indikerar inte bara på kristendomens ställning i filmen men även att världen skulle 

gå under ifall de invaderande krafterna etablerade kontroll över jorden. I denna sekvens 

finns dessutom en direkt förekommande dikotomisering i form av godhet gentemot 

ondska. Läses antagandet att Gud skapade världen på sex dagar, samtidigt som 

utomjordingarna förintar världen på samma antal dagar blir gud samt dennes följeslagare 

och angriparna varandras direkta motpoler, både i form av ondska kontra godhet men 

även som gud kontra djävulen. Då de utomjordiska angriparna varken verkar företräda 

eller omfamna en kristen gud då de för det första bringar Pastor Matthew Collins om livet 

och för det andra själva till synes dör till följd av kristna böner kan slutsatsen, utifrån 

dikotomisering, dras att angriparna själva företräder någon form av ateistisk, eller i alla 

fall okristlig, världsbild. 

7.4. Invasion of the Body Snatchers 
Tidigt in i filmen framgår det att det rör sig om något som verkar framstå som en invasion 

och att det finns en underliggande oro bland karaktärerna. Scenen utgörs av en dialog 

mellan Wilma och Miles där de diskuterar Wilmas farbror Ira och hur hon inte längre 

känner igen hans beteende. I denna scen blottläggs inkräktartemat tidigast i filmen och 

inkräktarna ges icke utmärkande yttre attribut.91  
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I Invasion of the Body Snatchers framgår det att marsianerna saknar individualitet. Redan 

tidigt i filmen uppmärksammas detta av karaktären Wilma som är uppgiven över att 

hennes farbror Ira har förändrats radikalt nyligen. Hon påpekar att det inte är några yttre 

förändringar, men att han inte längre ger uttryck för några känslor.92 

I berättelsen beskrivs infiltratörerna inte enbart som att de saknar individualitet av Miles 

och hans gemener – utan även av dem själva. I en scen försöker en av dem få Miles att 

omfamna en transformation genom att delge honom fördelarna med det eftersom alla i 

deras samhälle är lika och att känslor ej är eftersträvansvärda.93    

I en annan sekvens försöker Miles och Becky smälta in bland infiltratörerna genom att 

inte ge uttryck för några känsloyttringar. Dock får Becky syn på en hund som håller på 

att bli överkörd och skriker därav instinktivt i förtvivlan – något som exponerar och 

misstänkliggör dem båda.94 

Gällande markörer relaterade till kristendom kontra ateism finns ytterst få i Invasion of 

the Body Snatchers. Det hittades endast en sekvens som behandlade religion och tro i 

vilken inkräktaren och kopian av Dan Kaufmann hävdar att avsaknad av kärlek, åtrå, 

ambition och tro gör livet enkelt att leva.95 

FBI figurerar dock inte i filmen, i alla fall inte direkt, men den lokala polisen i Santa Mira 

utgör en relativt stor del av filmen då de ansvarar för en 20 minuter lång jakt på Miles 

och Becky.96 Dock kontaktar en av de arbetande på psykiatriavdelningen under filmens 

upplösning FBI när han får indikationer om att det Miles hävdat kan vara sant – i hopp 

om att de ska rädda världen från undergång.97 Eftersom spridningen av de utomjordiska 

infiltratörerna inledningsvis är avgränsat till endast Santa Mira hade en porträttering av 

FBI rentav varit ologisk eftersom det är en federal organisation. 

I slutet av filmen tas en vettskrämd och sömndepraverad Miles upp av polis på 

motorvägen utanför Santa Mira, varpå de för honom till ett närliggande mentalsjukhus. 

På sjukhuset tas han omhand medan han återger berättelsen om vad han har varit med om, 

men ingen tror honom förrän de får information om att en lastbil fraktandes stora 

baljliknande växter har krockat på motorvägen. Den lilla strimman information var allt 

                                                 
92 Invasion of the Body Snatchers, 00:12:03, 1956 
93 Invasion of the Body Snatchers, 01:08:38, 1956 
94 Invasion of the Body Snatchers, 01:15:25, 1956 
95 Invasion of the Body Snatchers, 01:09:38, 1956 
96 Invasion of the Body Snatchers, 00:57:25, 1956 
97 Invasion of the Body Snatchers, 01:32:02, 1956 
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som krävdes för att de annars skeptiska psykiatrikerna på kliniken där han är intagen 

skulle tro på hans berättelse.98 

8. Analys 
Den audiovisuella textanalysen av det empiriska resultatet åtefinns nedan: 

8.1. Centralstyrdhet 

Hot i science-fictionskräckgenren uppfattas som centralstyrda under röda farans USA 

vilket syns tydligast genom att karaktärer som Klaatu och inkräktarna i Invasion of the 

Body Snatchers oftast refererar till sig själva i plural samtidigt som de verkar ha ytterst få 

inslag av individuella altereringar av sina uppdrag. Ses filmerna som bärare av sin tids 

rädslor och värderingar framstår detta som att de rädslor som genomsyrade det 

amerikanska levernet kom från organiserat håll, eller att bilden i alla fall speglades som 

sådan i Hollywoodproduktioner. 

8.2. Kristendom 

I samtliga studiens filmer fanns det markörer som indikerade på kristendomens ställning 

i det amerikanska samhället. I Invasion of the Body Snatchers nämns religion dock ytterst 

lite, men det dikotomiseras som något gott i kontrast till inkräktarna som helt har 

avsaknad till tro. I The Day the Earth Stood Still hävdar Klaatu, trots sin mer intellektuella 

hållning att makten mellan liv och död reserveras den allsmäktige anden.  

Att kristendomen var framträdande i film under röda faran råder det inga smärre tvivel 

kring, däremot blottlades ingen klar konsensus kring religion som samhällsfunktion i 

filmerna. Två av dem, som enligt forskare hade intolkats vara bärare av liberala ideal – 

Invasion of the Body Snatchers och The Day the Earth Stood Still, porträtterade religionen 

som en del i den amerikanska identiteten medan War of the Worlds och Red Planet Mars 

hade en annorlunda inställning till religionens ställning i världen, eftersom båda filmernas 

upplösning nås genom böner och kristliga budskap. Intressant är dock att Red Planet 

Mars, trots sin tidigare stämpel som propagandistisk implicit talar om världsfred som 

något åtkomligt via en pacifistisk kristen revolution i Sovjet. 

Både War of the Worlds och Red Planet Mars klimax och upplösningar nås med hjälp av 

kristna ritualer vilket understryker religionstemat och biskop Fulton J. Sheens tes att 

kommunismen skulle förintas genom tro och kristnande. Detta avger en indikation om 

filmens kontext och agenda som förefaller vara anti-kommunistisk och starkt pro-

                                                 
98 Invasion of the Body Snatchers, 01:28:50-01:32:10, 1956 
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amerikanska genom att de stärker den amerikanska kristna identiteten. Mccarthyismens 

allmänna samhällsinformation samt kyrkan och Fulton J. Sheens Tv-sända predikningar 

dikotomiserade USA–Sovjet, kristendom–ateism som gott–ont vilket även framgår i 

hälften av studiens filmer. Detta tyder dock på att det ändå fanns en oenighet bland 

Hollywoods filmskapare under tiden där vissa produktioner framhävde en mer subtil 

hållning till religion under den starkt polariserade kontexten, medan andra framhävde att 

det utgjorde ett fundament för den amerikanska identiteten och att kristendomen skulle 

bana väg för framtiden. 

8.3. Förräderi och infiltration 

Samtliga filmer porträtterade någon form av rädsla för spioneri och infiltration, men inte 

nödvändigtvis förräderi. De filmer som dessutom skildrade förräderi gestaltade inte ett 

politiskt eller ideologiskt förräderi gentemot det amerikanska samhället utan porträtterade 

istället ett egocentriskt svek emot vänner. Vilket tematiskt inte ligger långt ifrån Elia 

Kazan och Budd Schulbergs angivelser till HUAC om vänner och bekanta inom 

kultursfären. Filmerna som skildrade infiltration porträtterade inkräktarna huvudsakligen 

som yttre oskiljaktiga från övriga karaktärer, men att värderingar och känslor skiljde dem 

från vanliga människor. Nästan som att de var individualitetslösa i mänskliga skal – vilket 

var en vanlig bild av kommunister som återgavs av Tv-sänd allmän samhällsinformation 

i USA under tiden. 

8.4. Individualitet 

Bilden av kommunism under senator McCarthys jakt i de egna leden framställde 

kommunister som individualitetslösa, snikna, känslokalla och ekonomiskt 

ohushållssamma – vilket utifrån dikotomisering kanske sa mer om den amerikanska 

självbilden än vad den sa om Sovjet. I vissa filmer var gestaltningen av inkräktare och 

besökare identisk med bilden som återgavs i statens propagandafilmer, medan i andra 

framhävdes en saklig och välmenande underton till det individualitets- och känslolösa.  

8.5. Häxjakt 

I två av filmerna återfinns markörer för en något irrationell häxjakt som manifesterar sig 

i form av att omvärlden fördömer och jagar karaktärer som den pacifistiska och 

intellektuella Klaatu utan någon som helst vetskap om vem han är eller vad han vill. 

Kontextualiseras dessa scener i bakgrunden av rättegången mot paret Rosenberg som ägt 

rum tre månader innan The Day the Earth Stood Still gavs ut går det föra en diskussion 

huruvida filmen på något sätt kan ställas i relation till detta. Filmen skulle kunna tolkas 

som kritik gentemot den korta och enligt Alan M. Dershowitz osakliga rättegång som 
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föranleddes av att paret Rosenberg blev uppdagade för spioneri.99 De kan även och mer 

rimligen intolkas som en kritik till det nya angivarsamhället som hade skapats under 

senator Joseph McCarthy och HUAC. Både Invasion of the Body Snatchers och The Day 

the Earth Stood Still porträtterar hur små detaljer helt plötsligt blossar upp och tillslut drar 

igång hela statsapparaten, baserat på något som sagts av en potentiell galning som löpt 

amok på en motorväg eller antaganden baserade på främmandeskap. I The Day the Earth 

Stood Still jagar och skjuter militären istället en man två gånger som uttalat säger sig vilja 

mäkla fred mellan de båda supermakterna under kalla kriget.  

I kontexten av mccarthyismen ger dessa båda filmer intrycket av att utmålandet av 

potentiella fiender bakom varje hörn framställs som överdriven och frammanat ur ett 

ögonblick av okontrollerad hysteri. Invasion of the Body Snatchers talar inte till 

människans rationalitet på samma sätt som The Day the Earth Stood Still, utan porträtterar 

istället det irrationella vansinnet under den röda faran. 

8.6. FBI 

Trots att Bernard F. Dick menar att filmer som Invasion of the Body Snatchers ställde sig 

kritisk gentemot Joseph McCarthys häxjakt under de amerikanska 1940- och 50-talen 

omnämns ändå FBI slutligen som den enda organisationen som kan få rätsida på 

invasionen av de individualitetslösa infiltratörerna av de som i filmen uppfattas som 

vetenskapligt klarsynta. Gemensamt för filmerna FBI figurerade i är sedermera att de av 

filmernas allmänhet framställs som enda medlet som slutligen kan rädda dagen. 

Däremot figurerar dock varken FBI i några av de andra produktionerna vilket på ett sätt 

kan verka besynnerligt. Att FBI saknar en roll i nästan samtliga texter kan tänkas tolkas 

som att hotet, eller skräcken, utifrån filmens kontext riktas från utomstående hot i form 

av supermakter som Sovjetunionen och Kina. Reporterns delgivande om mål som fallit 

efter marsianernas angrepp i exempelvis War of the Worlds är samtliga allokerade i södra 

Asien, vilket i så fall snarare talar för Kina än Sovjetunionen då Malaysia, Burma och 

Australien tillhörde Kinas intressesfär mer än vad det tillhörde Sovjetunionens. 4 år innan 

filmen hade premiär i USA blev Kina dessutom kommunistiskt vilket kan ha präglat 

filmens handling.  

Eftersom FBI inte porträtteras i filmen kan det även tänkas att det hänger ihop med 

avsaknaden av förräderimotiv i filmer som War of the Worlds och Red Planet Mars 

                                                 
99 Alan M. Dershowitz, “Rosenbergs were guilty – and framed”, L.A. Times, (19-07-1995), Tillgänglig: 
http://articles.latimes.com/1995-07-19/local/me-25407_1_julius-rosenberg  

http://articles.latimes.com/1995-07-19/local/me-25407_1_julius-rosenberg
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eftersom förräderi per definition innebär att någon i de egna leden utsätter en för orätt. 

Detta innebär att förräderi i huvudsak omfattar den inhemska sfären, samtidigt som FBI 

endast opererar på innanför USA:s gränser, vilket i sin tur innebär att om det finns ett 

tydligt förräderimotiv gentemot staten bör FBI rimligtvis vara inkopplade.  

8.7. Kapitalism och kommunism 

Relationen mellan kapitalism och kommunism porträtteras tämligen ambivalent i studiens 

texter. Två av filmerna i studien påtryckte att världsfred var det yttersta 

eftersträvansvärda, men vägen dit var tvetydig dem emellan. The Day the Earth Stood 

Still menade att kommunismen och kapitalismen kunde leva sida vid sida i fredlig 

samexistens, medan Red Planet Mars tryckte på att Sovjetunionen var tvungen att 

upplösas för att världsfred skulle kunna uppnås. 

Huruvida det fanns några socialistiska budskap i någon av filmerna framgick inte under 

studien mer än att Klaatu i The Day the Earth Stood Still stundom vurmade för det 

kollektiva jaget och stod i kontrast till Tom Stevens mer individualistiska hållning. 

Samtidigt vidhöll han att i hans egen utopi var alla fria att eftersträva egen företagsamhet 

samt att det inte fanns något som kunde begränsa denna strävan. 

8.8. Rädsla för världsläget 

Under studiens gång framgick det att alla filmer adresserade världsläget direkt i någon 

mån utom Invasion of the Body Snatchers. Den sammantagna bilden var dock relativt 

spretig i och med att Red Planet Mars och War of the Worlds behandlade rädslan för 

sovjetiskt spioneri, medan The Day the Earth Stood Still betraktade supermakternas 

relation till varandra som en sandlådelek. Vad dessa tre filmer hade gemensamt var dock 

att de behandlade rädslan för den eskalerande kärnvapenkapprustningen – vilket i sin tur 

vittnar om hur påtaglig rädslan för kärnvapenattacker var under början av 1950-talet. 

 

9. Slutsats 
Samtliga filmer bär på teman som tydligt präglade den mccarthyistiska jakten på 

kommunister mellan 1947-1960. De teman som genomsyrade flest antal filmer i science-

fictionskräckgenren var rädslan för kärnvapen och kristendomen som en förstärkare av 

den amerikanska identiteten samtidigt som filmernas antagonister och främlingar 

porträtterades som känslolösa centralstyrda ateister.  
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Syftet med studien var att få en inblick i hur mccarthyismen präglade Hollywoodindustrin 

under tiden som kommit att omnämnas som röda faran mellan 1947-1960. Filmerna som 

analyserats i denna studie framhäver dock en mer tvetydig relation till mccarthyismen. 

Enadera till synes omfamnar två av dem McCarthys politiska agenda samtidigt som två 

andra tydligare kritiserar den. 

I de filmer som gestaltade ett internt hot framstod FBI som superhjältarna som skulle 

rädda USA, vilket kan verka uppseendeväckande då samma filmer tidigare har diskuterats 

som liberala och mccarthykristiska av såväl Bernard F. Dick som Richard A. Schwartz, 

samt att FBI hade en väsentlig roll i att jaga och lagföra kommunistsympatisörer under 

röda faran. 

Bilden av amerikansk film under röda faran som återges i tidigare forskning, såsom av 

Thomas Doherty som understryker att i huvudsak fiendeporträtteringen under 

mccarthyismen var väldigt ensidig. Visserligen hävdar Schwartz att The Day the Earth 

Stood Still är tämligen unikt liberal för sin tid. Dock framgår en mer eller mindre subtil 

kritik gentemot den mccarthyistiska häxjakten som pågick under röda faran bevisligen i 

andra produktionsbolagsbundna science-fictionskräckfilmerna, vilket även framgår mitt 

under den tid som Doherty påtalar att den amerikanska filmindustrin var som kraftigast 

ansatt av ideologiska påtryckningar. I The Day the Earth Stood Still blottläggs exempelvis 

kritik gentemot den rigida villkorslöshet och regelridande angiveri som medfördes 

mccarthyismens korståg gentemot intellektuella och kulturpersonligheter och gestaltas i 

form av karaktären Tom Stevens. Medan i The Invasion of the Body Snatchers, som kan 

tolkas ur två perspektiv, kan urskiljas en kritik gentemot både kommunismen såväl som 

den mccarthyistiska häxjakten beroende på om Miles ses som ett trovärdigt vittne eller 

som  en labil galning. En anledning till denna ambivalens, som även Höglund belyser i 

den samtida romanen filmen baseras på, kan vara enkelheten i att måla upp subtila 

allegorier i den angivna genren eftersom för tydlig kritik gentemot den amerikanska 

kongressens häxjakt skulle kunna flaggas som anti-amerikansk aktivitet under HUAC:s 

radar. 

Eftersom resultatet var någorlunda spretigt blir studien även en indikation på 

svårigheterna med att etablera en hegemonisk ställning och reglera en fri marknad av 

kulturuttryck. Emellertid går det att ventilera huruvida Isaac Newtons tredje rörelselag – 

att all rörelse har en likvärdig och motrörelse, bokstavligen i alla fall, är applicerbar på 

försök att censurera kulturyttringar.   



  
 

32 

 

10. Diskussion 
Subgenren sciencefictionskräck har mycket gemensamt med andra dystopiska 

framtidsskildringar i olika textgenrer. Detta gör science-fictionskräckgenren ytterst 

intressant att analysera – delvis på grund av att Carol J. Clover menar att 

skräckfilmsgenren generellt sett ger snabbast respons på samtida samhällsförändringar,100 

samt att Ulf Zander hävdar att detsamma gäller science-fictionfilmer vilka han även 

påpekar innehåller förutspådda händelseutvecklingar.101 

Professorn i kulturstudier vid Sunderlands universitet, John Storey, menar emellertid att 

Althussers teori om interpellation mellan kulturskapare och konsumenter är för simpel 

eftersom den utgår från att rådande ideologi alltid manifesteras i kulturen som således 

inte kan kritiseras eftersom de återspeglar brukarnas föreställningar om världen. Eftersom 

produktionsbolagens motiv är vinstdrivande måste de även spegla sina konsumenters 

ideologi, således är bolagen beroende av konsumerism och allmän popularitet för att 

överleva.102 Skulle Universal Pictures i dagsläget exempelvis skapa en rasistiskt präglad 

film hade det förmodligen lett till ett extremt ekonomiskt bakslag och till och med en 

konkursansökan. Ta ett exempel som The Weinstien Company som sex månader efter den 

uppdagade Weinstien-skandalen uppdagades tvingades till konkurs. Även om orsaken till 

konkursen var händelser utanför vita duken påverkade den allmänna opinionen, alltså 

konsumenterna, produktionsbolagets fall. 

En intressant punkt med Invasion of the Body Snatchers är att filmen har en uttalad osämja 

bland sin publik om hur filmen är ämnad att tolkas. Även historikers och litteraturvetares 

analyser av filmen har olika slutsatser som antingen pekar mot att filmens antagonister är 

förkroppsligade amerikanska kommunister eller mot att de mänskliga kopiorna 

symboliserar den villkorslösa häxjakten under senator Joseph McCarthy. Även av de tre 

efterkommande uppföljarna av originalfilmen finns det tolkningsskiljaktigheter utöver att 

de tydligt är präglade av sina samtider. Att såväl Invasion of the Body Snatchers, The Day 

the Earth Stood Still, och War of the Worlds producerades under början och mitten av 

1950-talet, innan medborgarrättsrörelsen, samt att de gjorts i nyutgåvor med tre års 

mellanrum under 2000-talet, efter 9/11, öppnar upp en rad möjligheter för vidare 

forskning på källmaterialet. En sådan studie skulle kunna beröra skillnader och likheter 

                                                 
100 Carol J. Clover, Men, Women and Chain saws. Gender in the modern horror film. 1992 
101 Ulf Zander, Clio på Bio, s.30-31 
102 John Storey, An introduction to cultural theory and popular cultures. s.123 
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mellan hur filmerna skildrar etnicitet, könsroller eller hur amerikanska rädslor har ändrats 

mellan mellan dessa epoker.  

I skolsammanhang är det en lärares skyldighet att ”ta hänsyn till varje enskild individs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”.103 Detta betyder att lärare faktiskt är 

ålagda att se till att alla elever ges möjligheten att förstå lektionsinnehållet. Vad detta i 

sin tur medför för ämnet historia är att eleverna i någon mån måste ges förförståelse kring 

källornas kontext innan de behandlas i undervisningen förutsatt att de används i 

historieundervisning.  

Anordnas det centrala innehållet för historia för årskurs 7-9 kronologiskt inleds det med 

forntida civilisationers framväxt och efterföljs av arvet från Antiken och avslutas i 

nutid.104 Vid närmare anblick av hur de olika tidsepokerna behandlas i årskursarrangerade 

läroböcker såsom Levande Historia introduceras kalla kriget först i andra halvan av 

årskurs 9.105 Sedan går det inte att förbise att filmerna i studien är svartvita – något som 

eventuellt kan uppfattas som drygt och ej intresseväckande för den gemene 

sjundeklassaren. För att visa en film som är så långt ifrån ungdomars vardagsintressen 

krävs ett ömsesidigt förtroende mellan pedagog och elev, och det tar tid att bygga upp 

detta – alltså kan det behöva visas film som möter elevernas vardag och intressen innan 

dessa typer av filmer visas. Detta medför att en pedagogisk planering med detta material 

sedermera enklast kan genomföras i slutet av årskurs 9, då eleverna har tillräckliga 

bakgrundskunskaper för att begripa området i sin helhet och där en ömsesidigt förtroende 

har byggts mellan pedagogen och eleverna.  

 

  

                                                 
103 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s.8 
104 Skolverket, s.176-177 
105 Kaj Hildingson & Lars Hildingson, Levande Historia 9 
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