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Abstract 
The aim of this study is to explore the correlation between contemporary political agenda and 

film themes, how and if the antagonists’ behavior is depicted in relation to whom the political 

opponent was at the time of the making of the film. 

The literature is concurrent: movies are used to spread norms and political messages. There 

are several examples; during the Cold War people and antagonist behavior could clearly be 

linked to the Soviet Union. During the Gulf War the antagonists was often depicted as Arabic 

terrorists, but after the war the villain character became unclear and was often represented by 

natural disasters, organized crime, corruption etc. Following the September 11, 2001 terrorist 

attacks on the United States, Arabic terrorists once again became the new antagonists.  

The film selection is made out of the five most profitable movies (adjusted for inflation) that 

take place in our world that was produced during the Cold War, and five films that fill the 

same criteria that was produced after the Cold War. My goal was to see if I could see a 

correlation between the political agenda at the time of the making of the movie, how the 

antagonists are portrayed and what political themes were addressed. 

Unexpectedly, I found no such correlation in my film selection. However, I could see 

similarities in certain genres, such as action, thrillers and adventure movies, that support the 

theories in the literature. 

Nyckelord 
Political Communication, Film Studies, Politics and Film, Conception, Villains, Propaganda, Media 

Politics, Media Culture, Film Analysis, Action movies, Box Office. 
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1 Inledning och bakgrund 

Efter att jag en gång under en politisk debatt kom på mig själv att argumentera kring en fråga 

med hjälp av argument jag fått via en populär spelfilm har jag varit fascinerad av hur lätt man 

påverkas av vad man ser och hur ens verklighetsbild baseras på mediala speglingar av 

händelser. Sedan dess har jag varit nyfiken på hur spelfilmen tar upp politiska teman och även 

hur filmen påverkar vår syn på verkligheten, samt relationen mellan filmens politiska teman 

och åskådarens uppfattning av världen.  

Eftersom människors världsuppfattning till stor del baseras på information och argument de 

tagit till sig från media, inte minst film, är jag extra intresserad av att se om man kan dra 

paralleller mellan den aktuella utrikespolitiska agendan och de teman som dagens mer 

populära filmer tar upp, samt hur man gestaltar dessa. Är det så att filmens skurkar gestaltas 

på samma sätt som våra politiska motståndare, eller har filmens syn på goda och onda någon 

koppling till den realpolitiska agendan idag?  
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att se ifall man kan dra paralleller mellan de rådande världspolitiska agendorna och 

de problem som tas upp i spelfilmen. Belyser man olika människor på olika sätt baserat på 

deras religion, etnicitet, sexuella läggning, nationalitet, etc. i relation till deras roll i det 

politiska spelet? Kort sagt, kan man se den realpolitiska agendan avspeglas i filmutbudet? 

För att mer i detalj kunna studera detta har jag arbetat fram tre frågeställningar med hjälp av 

vilka jag kommer att försöka avkoda ett antal filmer. Ett intressant område vore att studera 

hur skurkrollen förändrats genom åren, och om man kan se en tendens att skurkens gestaltning 

förändrats i takt med samhällets förändringar. Därför har jag valt att inte bara fokusera på 

filmens politiska teman utan även kring hur filmen framställer de ”onda”. Därefter 

sammankopplar jag filmens politiska teman och skurkrollens gestaltning och jämför dessa 

med den nationen där filmen är gjords utrikespolitiska agenda, det vill säga dess då rådande 

internationellt politiska motståndare. 

De tre frågeställningar jag valt att arbeta med är: 

* Vilka politiska teman tas upp? 

* Hur gestaltas skurken? 

* Kan man se en koppling mellan filmens politiska tema och skurkrollens gestaltning med den 

rådande utrikespolitiska agendan då filmen gjordes, och om i så fall vilken?  

De filmer jag kommer studera är de filmer som dragit in mest pengar (justerat efter inflation) 

och som utspelar sig i vår värld. För att få fördelningen över tid har jag valt att fokusera på 

filmerna som kom under de två tidsperioderna under kalla kriget samt perioden efter kalla 

kriget fram till idag. 
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3 Metod och urval: 

Jag har valt att göra nedslag i amerikansk film under de två stora politiska världsordningarna 

efter andra världskriget, det vill säga under och efter kalla kriget. Jag kommer djupstudera de 

fem amerikanska filmer som drog in mest pengar på Box Office1 (justerat efter inflation) 

under de två tidsperioderna under kalla kriget samt tiden efter kalla kriget. 

Anledningen att jag väljer amerikansk film är att Hollywoodfilmen är den film som får störst 

internationell spridning och därmed stor påverkan på hur vi uppfattar olika kulturer och 

företeelser. 

Bakgrunden till att jag väljer att utgå från omsättning på Box Office, justerat efter inflation, är 

att det finns en korrelation mellan pengar en film drar in och hur många som faktiskt sett 

filmen, och således kan jag på det viset finna folkliga filmer som får en stor spridning. 

Att jag väljer just de två tidsepokerna att utgå från beror på att det var relativt tydligt under 

kalla kriget vem fienden var, medans det därefter varit mer oklart vilka de var (åtminstone 

fram till kriget mot terrorismen). Därmed blir det extra intressant att se huruvida detta 

återspeglas i skurkgestaltningen eller i populärfilmen överhuvudtaget.  

För att göra tolkningen av karaktärerna lättare har jag även endast valt filmer som utspelar sig 

i vår värld. Även om det inte alltid är så svårt att tolka vad klingonerna i Star Trek, orcherna i 

Sagan om ringen eller det onda imperiet i Star Wars symboliserar i vår värld så har jag valt att 

lämna de tolkningarna utanför för att inte riskera att uppsatsen färgas av mina tolkningar och 

värderingar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 http://www.boxofficemojo.com/alltime/adjusted.htm (2018-01-31) 
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4 Teori och forskningsläge: 

Det finns en hel del studier kring detta inom flera ämnesområden, inte minst inom ur ett 

filmvetenskapligt, sociologiskt, psykologiskt, statsvetenskapligt samt medie- och 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv.  

Den mediala kulturen, tillsammans med den politiska diskursen, anses av flera styra bilden av 

”de andra” såväl som vad som anses normalt. Douglas Kellner tar upp detta i sin bok Media 

Culture, där han skriver om hur media producerar representationer kring hur världen ser ut 

och vad den är. Genom detta skapar man bilder i huvudet hos åskådaren som får 

uppfattningen att världen är på ett visst sätt eller att vissa politiska system är bra (tex fri 

marknad). Populärkulturella texter normaliserar dessa åsikter och skapar en hegemonisk bild 

kring vissa politiska ståndpunkter.2 

Detta förstärker det som tas upp i Camera Politica, att representationen av den sociala världen 

är politisk. Varje kameraposition, editeringsval och narrativa val inkluderar en 

representationsstrategi som förstärker vissa intressen och önskemål. Ingen aspekt av film visar 

en objektiv verklighet enligt Ryan och Kellner, utan man måste utgå från hur olika politiska 

intressen skapar vår uppfattning av världen genom representationen i filmen.3 

Douglas Kellner tar upp flera ytterligare exempel på hur detta fungerar i Media culture, och 

fastslår även att det är en medveten strategi: 

It is not by accident that Hollywood films follow the trajectory of U.S. foreign 

policy: films are highly capital-intensive and the producers of the cultural 

industries closely follow political and social trends. 4   

Han diskuterar vidare hur trendkänsligt Hollywood är och snabbt kan byta fokus. Ett exempel 

är Sylvester Stallones Rambo III5 där man använde Sovjetunionen som fienden, men där 

filmen kom precis när Sovjet dragit sig tillbaka från Afghanistan och filmens tema blev 

därmed föråldrat och mindre aktuellt. Istället hade både Reagan och Bush nu flyttat sitt fokus 

till arabvärlden och Hollywood gott över till demonisering av araber istället för sovjeter. Detta 

                                                   

2 Douglas Kellner, Media culture, Routledge, London 2003, s. 59 
3 Michael Ryan och Douglas Kellner, Camera Politica, Indiana University press, 
Bloomington 1988, s. 274 
4 Douglas Kellner, Media culture, Routledge, London 2003, s. 83 
5 Rambo III, Peter MacDonald, USA, 1988 
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ledde till att filmen fick ekonomiska problem och inte fick lika stort genomslag som den 

skulle fått annars.6 

Detta styrker min tes kring att spelfilmen används för att förmedla en bild kring normalitet, 

sprida sociala trender och som även skulle kunna användas för att förmedla politiska budskap 

och svartmålning av nationens politiska motståndare, om det dock görs kommer jag 

förhoppningsvis kunna svara på efter mina filmanalyser senare. 

Janet Steiger tar upp i sin bok Media reception studies7 upp hur olika minoriteter gestaltas i 

media, men även hur de själva upplever saker olika inom sin kultur, bland annat tar hon upp 

exempel på hur TV-serien Dallas uppfattas av olika grupper i Israel. Både hur olika skurkar 

gestaltas, såväl som hur de skulle kunna tolkas olika av olika åskådare, är en viktig och 

intressant infallsvinkel som jag behöver beakta i min uppsats. Inte minst i de filmexempel 

som kan uppstå där jag som vit, heterosexuell, icke-religiös, svensk man i 40-årsåldern inte 

tillhör filmens målgrupp, och därmed riskerar att läsa filmen annorlunda än vad som avsetts. 

Detta möjliga problem tas även upp av Manthia Diawara i Bradu och Cohens Film theory and 

criticism.8 

En annan relevant infallsvinkel tas upp av Robert Stam och Louise Spence i sin del 

Colonialism, racism, and representation: An introduction9 där man i kapitlet Political 

positioning10 tar upp hur man genom sympati för huvudrollsinnehavaren per automatik får en 

aversion mot skurken (såsom tex indianerna som anfaller vagnskaravanen eller afrikanerna 

som våldsamt angriper de goda missionärerna). De går även in på hur mise-en-scene 

påverkar11 såväl som andra filmiska koder.12 

En av de sakerna jag studerar är hur det har sett ut under olika tidsperioder, och inte minst hur 

Sovjets sönderfall och kalla krigets avslutande påverkat skurkgestaltningen och de ämnen som 

problematiseras i filmen. En trend jag ser är att religion oftare numera används som vi och 

dom-indelare, att man ofta använder religion som splittrande element och ett sätt att distansera 

                                                   
6 Douglas Kellner, Media culture, Routledge, London 2003, s. 83 
7 Janet Staiger, Media reception studies, New york university press, New york 2005,  
8 Leo Braudy och Marshall Cohen, Film theory & criticism, Oxford university press, New 
York 2009, s. 767ff 
9 Ibid, s. 751 
10 ibid, s. 759 
11 ibid, s. 761 
12 ibid, s. 763f 
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oss från icke-normen (vilket här får ses som kristendom). Om det beror på att religionen har 

blivit viktigare för människor överlag och fått ökad betydelse i allmänhet eller om det bara är 

något man i media använder som verktyg kan vara intressant att se närmre på. Håkan 

Hvitfeldt skriver i boken Mörk magi i vita medier att religionen fått kraftigt ökad betydelse 

sen Sovjetunionens sönderfall, framförallt i de delstater med en majoritet muslimer. Detta har 

inneburit att konflikter i de områdena, även om de inte har etniska eller religiösa bakgrunder, 

fått en kraftig mediabevakning i och med det lyfts även de religiösa elementen i de regionerna 

fram, då de skiljer sig från normen.13  

När Sovjetunionen inte längre fanns som motpart till USA och man sökte efter något nytt att 

bevaka så föll ljuset ganska snabbt på områden med stora islamiska grupper. Både de gamla 

Sovjetiska regionerna med en stark muslimsk befolkningsmajoritet men även på arabvärlden 

hamnade starkt fokus, inte minst efter 11:e september då USA fick en ny tydlig fiende. 

Återigen började de präktiga och goda amerikanerna lyftas fram och deras sociala och 

tekniska överlägsenhet lyftes fram som kontrast mot de smutsiga och barbariska araberna som 

nu verkar ha blivit den nya fienden att lyfta fram i film och övriga media. Detta studerar bland 

annat Jack G Shaheen upp i sin bok Reel bad arabs där han bland annat tar exempel från True 

Lies14 där palestinierna gestaltas som smutsiga, demoniska och avskyvärda människor. 

Cameron presenterar palestinierna som fanatiska terrorister iklädda palestinasjal slår Shaheen 

fast.15 

Att man väljer att inte bara ta upp den rådande fienden som allt igenom ond och barbarisk 

utan samtidigt att man försöker avdramatisera och förlöjliga dem. Genom att påtala deras 

inkompetens och bristande intelligens behandlar man skräcken för terrorister och en allmän 

svartmålning av araber underlättar detta. Jack G Shaheen tar vidare upp i sin bok och skriver 

att araber antingen fungerar som galna mördarmaskiner eller som fumlande fåntrattar, och inte 

mycket däremellan. Han fortsätter med flera exempel från True Lies kring hur de korkade 

palestinierna av misstag dödar varandra, fumlar med teknisk utrustning, kör på varandra med 

lastbil och så vidare.16 

                                                   
13 Håkan Hvitfelt, Den muslimska faran och mediabilden av Islam, i Ylva Brune, Mörk magi i 
vita medier, Carlsson bokförlag, Stockholm 1988, s. 75 
14 True Lies, James Cameron, USA, 1994 
15 Jack G. Shaheen, Reel bad arabs, Interlink, Northampton 2001. s. 500 
16 Ibid. S. 501 
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Det är inte heller en ny tanke eller efterkonstruktion att man kan använda filmen som politiskt 

påverkansmedel, och genom hur olika grupper gestaltas förstärka den syn som allmänheten 

får kring dem, utan det är en medveten handling som filmskaparna gör. Redan före andra 

världskriget använde man sig av svartmålning och karikatyrer av motståndarna. I klassiker 

som D W Griffiths The Birth of a nation från 191517 gestaltas svarta som barbariska, smutsiga 

och djuriska medans hjältarna i Ku Klux Klan är rena, intelligenta och goda. Vill man ha 

senare exempel från under kalla kriget-eran så har vi exemplet från ”The Current Digest of the 

Soviet Press” från den 14:e augusti 1985 där man tar upp ett liknande exempel från Rambo:  

Rambo is not the only film of its kind. Similar Hollywood creations have been 

playing in American theatres for several years now. And many observers are 

forced to admit that this film serves another purpose – to influence public 

opinion in favour of military adventures, particularly in regard to Nicaragua. 

Even Stallone admitted in an interview that this film is a right-wing fantasy. It 

would be more accurate to say that Rambo is a film that sows hostility and 

hatred. Its widespread popularity in America is lamentable.18 

Man kan alltså utifrån ovan citat anta att det finns en tydlig koppling mellan det politiskt 

rådande klimatet och hur skurkarna gestaltas i film. Men är det verkligen ett medvetet val för 

att svartmåla fienden eller är det en bieffekt av att när man vill visa upp en skurk då vill ta 

med drag folk i allmänhet associerar med ondska och är rädda för? Rädslan för terrorangrepp 

kan idag antas vara mycket högre än i början av 90-talet, och således är den rädslan bra att 

spela på när man försöker förmedla en känsla av vanmakt, oro och ondska i filmen, så valet av 

skurkgestaltning kanske kan vara en produkt av politiken och inte som ett led i politiseringen?  

En stor del av litteraturen jag tagit del av tar upp hur man använder sig av kultur som politiskt 

redskap, framförallt amerikansk populärkultur som hade stort genomslag i östblocket 

(samtidigt som Sovjetisk kultur inte hade samma genomslag i väst), och termen 

”kulturimperialism” blev här ett begrepp. Kulturimperialism handlar om att påverka tankar 

och värderingar hos folk i länder där en annan norm föreligger, för att skapa en mer gynnsam 

bild av de egna förhållandena. Kulturimperialism går alltså utanför de påverkansområden man 

annars kan göra militärt eller ekonomiskt.19 

                                                   
17 The birth of a nation, D W Griffiths, USA, 1915 
18 Douglas Kellner, Media culture, Routledge, London 2003, s. 73 
19 https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_imperialism (2018-03-12) 
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Intressant är att merparten av den litteratur jag studerat främst tagit upp actionfilmer som 

exempel på politiskt påverkansverktyg. Den benämns sällan som actionfilm eller ens med 

genre, men faktum är att det betydligt oftare refereras till Rambo, James Bond och filmer med 

skådespelare som Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme och 

Harrisson Ford än till skräckfilm, drama eller konstfilm. Varför det är så eller huruvida detta 

är ett medvetet val eller en slump är dock svårt att utröna.  

Att film och media påverkar tittaren finns det gott om studier kring. Ett exempel är Lothar 

Mikos kapitel Analysis of film i i Uwe Flicks The SAGE Handbook of Qualitative Data 

Analysis där han går igenom hur film påverkar åskådaren och inte minst hur den speglar 

förhållanden och strukturer både individuellt och på samhällsnivå, och då all film har en 

målgrupp kan man också styra hur budskapet styrs för att passa målgruppen extra väl.20  

Som exempel kring hur kulturimperialismen fungerar, tillsammans med målgruppsstyrningen 

jag nämnde ovan, kan man se hur amerikanska företags utbredning skett under och efter kalla 

kriget. De amerikanska läskedryckernas utbredning i världen är nästintill total, under kalla 

kriget var det något som försökte begränsas av östblocksmakterna, men så snart 

Sovjetunionen föll så var Coca-cola det ett av de första varumärkena som kom in från väst 

tillsammans med bland annat McDonalds. Båda dessa varumärken varuförs globalt med 

budskap om mångfald och att man kan se förbi religion och sociala skillnader, alla kan dricka 

Coca-cola. Men kulturimperialism är mycket mer än bara försäljning av produkter, det 

inkluderar en hel livsstil och ideologi. Cynthia King och Shay Sayre tar upp detta i sin bok 

Entertainment and society: influences, impacts, and innovations, där de tar upp att 

kulturimperialism involverar så mycket mer än bara konsumentprodukter, inte minst 

spridningen av amerikanska värderingar kring frihet och demokrati. De nämner även att denna 

process leder till att flera kulturer runt om i världen slutligen försvinner genom den 

genomträngande influensen från amerikanska företag och amerikansk kultur.21 

Här påtalar alltså författarna hur spridandet av en viss kultur via film även förmedlar ett annat 

budskap än vilka produkter man ska köpa, det styr hur vi ska tänka och känna kring saker, och 

                                                   
20 Lothar Mikos, Analysis of film i Uwe Flick U. The SAGE Handbook of Qualitative Data 
Analysis, Sage, Dorchester 2014, s. 409 
21 Shay Sayre och Cynthia King, Entertainment and society: influences, impacts, and 
innovations, Routledge, New York 2010, s. 31 
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i förlängningen vilken ideologi som är att föredra. Kulturförmedlingen i en film är alltså även 

ett politiskt budskap, och således även det viktigt att belysa i min uppsats. 

Ett av många verktyg man kan använda när man studerar vilken kulturell och politisk syn man 

förmedlar, utöver skurkgestaltningen och direkta politiska kopplingar, är synen på 

individualism. En indikator på kulturella värderingar är synen på individualism kontra 

kollektivism. De individualistiska samhällena framhäver individen, friheten, integriteten och 

jaget, på sin höjd kan gruppmentaliteten sträcka sig till den närmsta familjen. Man fokuserar 

på jakten efter sig själv, självförverkligande och ens egna utveckling. I det individualistiska 

samhället ansvarar varje person för sin eget välmående samt självständighet och egna initiativ 

premieras. Motsatsen, kollektivismen, framhäver säkerhet, gruppen, statlig kontroll (inklusive 

ett starkt gemensamt kapital i form av skatter och välfärdssamhälle). Här finns flera andra 

relevanta grupper utöver familjen, och en känsla av lojalitet och skyldigheter mot kollektivet 

är en del av den gemensamma kulturen.22 

Utifrån Geert Hofstedes studie är USA det land som ligger mest åt de individualistiska hållet23 

medans flera av de länder som USA historiskt sett önskat utöva kulturellt inflytande över har 

legat i östblocket, vilket gör studien extra intressant ur ett kalla kriget-perspektiv.  

Att vår bild av omvärlden till stor del skapas via den bild vi förmedlas via media är också ett 

väl utrett område. Bland annat tar Malin Hallén upp detta i Politikens medialisering. Medier 

som aktör och arena för politisk kommunikation, i Hans Bengtsson (red), Vinklade budskap – 

perspektiv på politisk kommunikation, där hon även fastslår att medias ställning som 

informationsförmedlare inte bara är viktig för publiken utan också för de politiska aktörerna.24 

Detta innebär att filmens förmedling av hur resten av världen ser ut, hur människor i olika 

kulturer är och beter sig samt vilka värderingar man lever efter i stor del styr åskådarens bild 

av hur det i verkligheten är. Ytterligare exempel på detta tar Brian McNair upp i An 

introduction to political communication där han bland annat går igenom hur man genom 

stereotypisering och beskrivningar av bolsjevism i amerikansk media 1918-1920 lyckades få 

antalet arbetare aktiva i det amerikanska handels-fackföreningarna att minska med en million 

                                                   
22 Geert H. Hofstede, Culture's consequences: comparing values, behaviors, institutions, and 
organizations across nations, Sage, Thousand Oaks 2001, s. 225 
23 Ibid, s. 236f 
24 Malin Hallén, Politikens medialisering. Medier som aktör och arena för politisk 
kommunikation i Hans Bengtsson (red), Vinklade budskap – perspektiv på politisk 
kommunikation, Halmstad University Press, Halmstad 2015, s. 87 
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medlemmar till 1923, detta trots att man inte publicerat någon empirisk fakta alls. Denna bild 

av bolsjevism, tillsammans med en väldigt positiv bild av den amerikanska kapitalismen, 

fortsatte man därefter att förmedla inte minst via Hollywoodfilmen.25 McNair fortsätter, efter 

bland annat exempel från hur Berlusconis Forza Italia vann valet 1994 med hjälp av sin 

mediala kontroll, med sin slutsats kring att väl genomför politisk kommunikation kan influera 

människors attityder och beteenden och att därmed ekonomisk makt kan transfereras över till 

politisk makt.26  

Man kan i samband med detta fråga sig huruvida vår ökade tillgång till mer varierad media, 

enkelheten teknologiskt att idag göra film och det utökade utbudet av film har gjort människor 

mindre påverkade och påverkbara av den typen av inflytande som skurkgestaltning och 

politisk tematik i film utgör. Men i kapitlet How propaganda works in modern society i Garth 

S. Jowett och Victoria O´Donnells Propaganda and persuasion så fastslås tydlig att det 

faktiskt är tvärt om. De skriver att i vårt nya öppna system med fler konkurrerande bilder och 

enkelheten att nå dem lett till att vi är mindre misstänksamma mot den media vi förbrukar 

samtidigt som vi är mer kräsna och oroliga för att utsättas för propaganda.27 

Forskningen belyser således att man kan se en tydlig koppling mellan skurkgestaltningen och 

det politiska temat i filmen med vem som är den rådande politiska motståndaren samt att detta 

påverkar synen vi har på den som porträtteras. Jag ska nu genom en analys av de utvalda 

filmerna se hur detta ter sig i filmerna och huruvida kopplingen till teoribildningarna ovan 

förhåller sig till filmerna.  

  

                                                   
25 Brian McNair B., An Introduction To Political Communication, Routledge, London 2000, s. 
181 
26 Ibid, s. 211 
27 Garth S. Jowett G. och Victoria O´Donnel, Propaganda and persuasion, Sage, Thousand 
oaks 2012, s. 362 
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5 Filmanalys: 

Här kommer jag göra en genomgång av de fem filmer som spelat in mest pengar under kalla 

kriget, samt de fem filmer som spelat in mest pengar efter kalla kriget (justerat efter inflation) 

och som utspelar sig i vår värld. Jag tittar på vilka politiska teman som tas upp, hur skurken 

gestaltas samt om man kan se någon koppling till den rådande politiska dagordningen och 

skurkgestaltningen i filmen. 

5.1 The sound of music28 

The Sound of music är ett musikal-kärleksdrama utspelandes i Österrike tiden strax före andra 

världskriget. Den blivande nunnan Maria är inget exemplariskt nunnematrial; med en stor 

kärlek till musiken, naturen, bergen och livet i allmänhet, men med en bristande fokus och 

disciplin. Abbedissan skickar henne till en pensionerad sjökapten (Georg von Trapp) för att 

hjälpa honom med sina sju barn då hans fru avlidit för några år sedan. Väl på plats möter hon 

en skara barn som med militär disciplin får marschera till visslade kommandon och där alla 

former av lek och sång är förbjudet. Hon får också reda på att alla tidigare guvernanter slutat, 

den senaste bara efter några timmar. Detta beror främst på att barnen är synnerligen busiga 

och påhittiga så snart deras militäriske far inte är i närheten och de trotsar de regler som sätts 

upp samtidigt som de gör allt de kan för att driva med guvernanten. Maria möter dock deras 

hyss med glädje, uppmuntran och positivitet och snart har barnen och Maria blivit goda 

vänner och hon uppmuntrar dem till att sjunga. 

När kaptenen senare reser till Wien för att hälsa på änkan baronessa Elsa Schraeder, som han 

tänkt gifta sig med, så lär Maria barnen ett stort antal nya sånger och lekar samt så tar hon 

med sig dem iväg på allehanda aktiviteter. När kaptenen senare kommer hem, tillsammans 

med baronessan, så blir han rasande över att se hur barnen leker och beter sig odisciplinerat 

och han skickar Maria tillbaka till klostret. När han senare går in i huset och ser han barnen 

framföra en hyllningssång till baronessan som de övat in så ändrar han sig och ber Maria att 

stanna.  

Baronessan och kaptenens gemensamma vän, Max Detweiler, blir så imponerad av deras sång 

att han ber dem ställa upp och sjunga på Salzburgsfestivalen, något som dock kaptenen 

avfärdar då han inte tycker att det vore värdigt dem att visa upp sig på ett sånt sätt. 

                                                   
28 The sound of music, Robert Wise, USA, 1965 
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Senare övertygar baronessan Maria att återvända till klostret, på grund av svartsjuka, men hon 

återvänder senare till familjen igen på abbedissans inrådan då detta är Guds vilja (då hon 

insett att Maria har känslor för kaptenen, något som tidigare visats att även kaptenen har till 

Maria). Väl tillbaka visar det sig att baronessan och kaptenen förlovat sig, men de bryter 

senare förlovningen på baronessans inrådan (då hon även insett att hon har mer känslor för 

Max). Strax därefter gifter sig kaptenen och Maria. 

När de återvänder från bröllopsresan har nazi-Tyskland annekterat Österrike och nazisterna, 

som kaptenen tydligt avfärdat tidigare, har fäst en hakkorsflagga på kaptenens hus samt 

försöker rekrytera honom till den tyska flottan (som har stort behov av marinofficerare med 

ubåtserfarenhet, likt kaptenen har). När nazisterna senare kommer för att hämta kaptenen så 

lyckas de komma undan med förklaringen att familjen ska uppträda på Salzburgfestivalen, 

och de övertygar tyskarna att då det är viktigt att visa att inget har förändrats i Österrike så 

måste de få uppträda som planerat. Direkt efter uppträdandet så lyckas de fly, med hjälp av 

nunnorna, och de lyckas slutligen ta sig över gränsen till friheten. 

Utöver det uppenbara politiska temat, med flykten från nazisterna, så innehåller filmen flera 

politiska teman. USA hade ett stort behov av att förbättra sina internationella relationer (inte 

minst med Europa) och detta samtidigt som ett stort antal veteraner från Koreakriget började 

återkomma till USA och skulle återetableras på arbetsmarknaden. Familjens värde, behovet av 

en mor för att ha en komplett familj och glädjen i familjen, samtidigt som kyrkan och står för 

det sunda och förnuftiga i samhället (medans politik främst leder till hot och förtryck) är ett av 

filmens huvudbudskap. Detta låg helt i linje med var de konservativa i USA ville förmedla 

under den här tiden. 

Antagonistrollen i filmen är något flytande. Initialt är det pappan som med sin strikta 

militaristiska stil försöker kontrollera sin familj och sin omgivning för att få den att passa in 

en mall som han förstår. Senare när han mjukas upp så blir det en period Max, vars 

ekonomiska och egoistiska intressen överskuggar allt han gör. Han utnyttjar sin vänskap med 

sina rika vänner, baronessan och kaptenen, och pratar öppet kring sin skrupellösa jakt på 

pengar. Därefter blir det för en period baronessan som skrämmer bort Maria för att få sin 

egoistiska agenda igenom och få gifta sig med kaptenen. Men filmens verkliga skurkar, även 

om de bara tar plats ordentligt i filmens andra halva, är nazisterna. De jagar, skrämmer och 

förföljer folk och försöker tvinga in kaptenen i flottan med hot och tvång. De gestaltas som 

militaristiska och auktoritära vilka helt ser förbi alla former av logik och empati för att följa 

sina egna regler och system.  
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Man kan se en koppling till den rådande politiska agendan genom dess klassiska amerikanska 

konservativa värderingar kring familjen, och att man inte kan bli riktigt lycklig om man inte 

har en hel familj med dess traditionella roller. Men man kan också se filmen som kommandes 

med ett typiskt 60-talsbudskap om kärlek och fred, fyllt med sånger och historier om fria 

kvinnor som gör sina egna val (både baronessan och Maria är defakto de som driver fram 

filmens stora beslut och trots att kaptenen försöker få det till att det är han som styr så ligger 

den verkliga förändringskraften hos kvinnorna).29 Men någon koppling till de rådande 

internationella konflikterna ser jag inte, och hotet från kommunismen och Sovjet finns inte 

med. Man kan tolka in en försonande bild av Österrike och förminskande bild av dess roll i 

andra världskriget för att skapa gemenskap inom väst, men den starkaste politiska kopplingen 

bedömer jag vara den kring förmedlandet av konservativa värderingar och kvinnans roll som 

vårdare av barnen i familjen. 

5.2 The ten commandments30 

Cecil DeMilles film om bibelns historier om Moses tar sitt avstamp när farao Ramses den 

förste beordrar att alla förstfödda barn ska dödas och en kvinna försöker rädda sin son genom 

att sätta ut honom i en liten båt på Nilen. Barnet plockas upp av faraons dotter som adopterar 

barnet och ger det namnet Moses. Moses växer upp och blir en framgångsrik befälhavare, 

förälskar sig i Nefertari (som dock måste gifta sig med den näste faraon), och har ett 

alltigenom gott liv som högaktad egyptier. Dock när han räddar en kvinnlig slav från att bli 

krossad (vilket visar sig vara hans mor) och bestraffar slavdrivaren så börjar det ta sig en 

annan väg. Det leder till att hans bror, prins Ramses den andre, börjar tro att han planerar en 

revolt och försöker starta ett uppror. 

Tjänaren Memnet, som var med när Moses adopterades, avslöjar att Moses är hebré varpå hon 

dödas av Nefertari. Därefter tar Moses adoptivmor tar med honom till sin biologiska moder. 

Efter det börjar Moses arbeta närmre slavarna och när han räddar livet på en stenhuggare 

(Joshua) så råkar han ta livet av slavdrivaren och erkänner då för Joshua att även han är hebré. 

Detta hörs av en annan förman som slår larm vilket leder till att Ramses arresterar Moses. 

Efter att Ramses den andre utsetts till ny farao så förvisar han Moses ut i öknen. 

Under hans äventyr i öknen räddar han bland annat några kvinnor i öknen, han gifter sig och 

möter Joshua igen, hör Guds röst i den brinnande busken och beger sig därefter återigen till 

                                                   
29 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17541328.2014.886425 (2018-05-20) 
30 The ten commandments, Cecile B de Mille, USA, 1956 
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Egypten för att befria Hebréerna. Därefter drabbas Egypten av fyra olyckor (inte tio som i 

bibeln) bland annat invaderas Egypten av gräshoppor, Moses förvandlar Nilen till blod och 

han varnar Ramses att nästa olycka kommer komma från Ramses själv. Ramses blir rasande 

och beordrar att alla förstfödda hebreiska barn ska dödas, men istället dödas alla förstfödda 

egyptiska barn (inklusive Ramses och Nefertaris eget) och Ramses utvisar alla hebréer ur 

Egypten. Dessa påbörjar en lång vandring tillsammans ledda av Moses. När Ramses och hans 

armé förföljer dem så stoppar Moses dem med Guds hjälp och en enorm eldpelare frammanas. 

Senare delar de även röda havet i två under sin flykt, så att hebréerna kan torrskodda vandra 

igenom, men när egyptierna försöker sig på detsamma så slår havshalvorna ihop och dränker 

hela armén.  

Moses, tillsammans med Joshua, klättrar upp för ett berg för att lyssna på Guds ord. Under 

tiden så gör några av hebréerna en guldkalv för att hylla Ramses och drar igång en rejäl fest, 

då de tröttnar på att vänta på Moses och Joshua. När de till slut kommer ner från berget med 

de två stentavlorna med tio guds bud på så kastar Moses stentavlorna i affekt på guldkalven 

vilken exploderar. Vandringen fortsätter sedan i 40år till och slutligen når de fram till 

Kanaans land (i Israel) där Moses lämnar gruppen som nu kommit fram och fortsätter ensam 

ut i öknen. 

Filmen har en tydlig religiös koppling, som den filmatisering av bibelns texter som den är, 

och man märker att den är skapad av och för en judisk/kristen publik. Dock öppnar den ändå 

upp för en del intressanta analyser då DeMilles fyllt i luckorna i bibeln med annat material 

(främst från de tre romanerna Prince of Egypt av Dorothy Clarke Wilson, Pillar of Fire av 

J.H. Ingraham och On Eagle's Wings av A E Southon). 

Man kan se en parallell mellan Moses kamp för människans frihet, där alla ska vara fria under 

Gud och inte ägas av staten, och kampen mellan det frihetsälskande USA och Sovjetunionen 

där folket är statens egendom. Detta är något som DeMilles själv tar upp i slutet av filmen, där 

han står inför kameran och säger:  

The theme of this picture is whether men ought to be ruled by God’s law or whether 

they are to be ruled by the whims of a dictator like Rameses. Are men the property of 

the state, or are they free souls under God? The same battle continues throughout the 

world today.31 

                                                   
31 The ten commandments, Cecile B de Mille, USA, 1956 
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Skurken, i det här fallet farao Ramses, gestaltas som en person med en stark tro till sig själv, 

en person utan empati, och en maktfullkomlig kejsare (på många sätt inte helt olikt hur många 

kommunistiska diktatorer och ledare gestaltats, även om de utåt säger sig vara en av folket). 

Detta görs väldigt tydligt när han liknar sin blivande fru med hur han äger henne likt han äger 

sin hund, sin häst och sin falk, förutom att han kommer tycka mer om henne men lita på 

henne mindre.  

Kopplingen mellan filmen och den rådande politiska agendan är mycket tydlig i the ten 

commandments. Man lägger in flera tydliga associationer till vår moderna värld, en av dessa 

tar Alex von Tunzelmann upp detta i sin artikel i the Guardian och skriver att:   

..it is a fascinating historical film — not for what it says about Moses, but for what it 

says about the cold war. "Go!" commands Moses. "Proclaim liberty throughout all the 

lands, unto all the inhabitants thereof!" The original line, attributed to God in Leviticus 

25:10, has "land" in the singular. It seems that didn't make the case for spreading 

American-style freedom and democracy clearly enough.32 

Det är tydligt att man använder sig av filmen för att jämställa hebréerna med USA och 

egyptierna med Sovjetunionen, och att filmen både är tänkt att samla de tre Abrahamitiska 

religionerna såväl som utmåla det sovjetiska systemet och dess ledarskap som något avskyvärt 

som måste bekämpas. I detta fall kan man se en klar koppling mellan filmen och den rådande 

politiska agendan. 

5.3 Jaws33 

Den fiktiva amerikanska badorten Amity drabbas av en katastrof. En ung kvinna dödas av en 

haj när hon beger sig ut på en nattlig simtur vid en strandfest. Öns läkare konstaterar att det 

rör sig om just en hajattack och polischefen bestämmer sig för att stänga stränderna. Dock 

stoppas beslutet av öns borgmästare som lyckas övertyga läkaren om att det är en 

propellerolycka och inget hajangrepp, detta då den stora turistsäsongen stundar och man inte 

vil riskera ett ekonomiskt bortfall.  

Strax därefter dödas ytterligare en pojke av hajen. Tillsammans med en ditkallad marinbiolog 

bekräftar polischefen om att det rör sig om en hajattack. När man lyckas fånga en tigerhaj så 

hindras de att genomföra en obduktion av hajen, även den här gången är det borgmästaren 

                                                   
32 https://www.theguardian.com/film/2008/dec/18/ten-commandments-demille-mccarthy 
(2018-03-12) 
33 Jaws, Steven Spielberg, USA, 1975 
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som sätter käppar i hjulen och förbjuder obduktionen. Istället undersöker de hajens 

maginnehåll nattetid och inser att det inte finns några mänskliga restdelar utan att den riktiga 

mördarhajen måste vara kvar därute. De beger sig ut med båt för att jaga rätt på hajen men 

hittar istället en övergiven båt tillhörandes en lokal fiskare. När de undersöker båten så finner 

de en tand från en vithaj, dock tappar Hooper (marinbiologen) tanden när han får syn på 

likdelarna efter fiskaren på den sönderbitna båten.  

Med argumentet att det fortfarande saknas bevis för att det är en annan haj än den fångade 

som dödat människorna beslutar borgmästaren att hålla stranden öppen under den 

amerikanska nationaldagen, då inströmningen badande slår rekord, och ytterligare en person 

dödas av hajen.  

Polischefen anlitar en hajjägare, Quint, för att döda hajen men den klarar sig trots att Quint 

sätter en tunna fäst vid en harpun på hajen. När de hittar hajen igen försöker polischefen slå 

larm via radion men Quint, som vill ha belöningen själv, slår sönder radion. Efter att ha skjutit 

flera tunnor i hajen försöker de dra in den till grundare vatten, vilket leder till att deras 

båtmotor förstörs, och istället försöker de gå ner i en hajbur och döda hajen med ett förgiftat 

spjut. Dock krossar hajen buren och hoppar upp på båtens akter och försöker äta upp resten av 

besättningsmännen, vilket avslutas med att de lyckas slänga en luftflaska i hajens mun vilken 

slutligen exploderar när man skjuter hål på den med gevär, och därefter bygger de en flotte 

och beger sig tillbaka mot land. 

Filmens politiska teman är framförallt risken med fri obehindrad kapitalism där vinstjakten 

sätts över allt annat. Man kan även göra en koppling till det politikerförakt som uppstått efter 

Watergate-skandalen och flera andra politiska skandaler (såsom hemlighetsmakeriet under 

Vietnamkriget). Överlag förmedlar den en inte särskilt positiv bild av de folkvalda och en bild 

av politiker som sittandes i kapitalets knä. Jaws är väldigt öppen för tolkning, man kan 

uppfatta den som en film om maskulinitet, om Watergate, om atombomben eller bara en 

klassisk monsterfilm om moral. Enligt Steven Spielberg själv är det dock bara en film om en 

haj.34  

Huruvida den verkliga skurken är borgmästaren eller hajen går att diskutera, så jag tänker kort 

nämna något om båda dessas gestaltning och mål.  

                                                   
34 https://www.theguardian.com/film/2015/may/31/jaws-40-years-on-truly-great-lasting-
classics-of-america-cinema (2018-05-20) 
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Hajen drivs av en ofattbar hunger och den har av någon anledning fått smak för människokött, 

vilket den med hjälp av sin oerhörda styrka går nästan hur långt som helst för att få. Den 

beskrivs som intelligent men enkelspårig och oerhört brutal, dock kan inga direkta politiska 

kopplingar göras kring dess beteende. 

Borgmästaren drivs av strikt ekonomiska skäl och är beredd att göra vad som krävs för att 

maximera det ekonomiska flödet. Han beskrivs som en synnerligen samvetslös person som 

enbart har en tydlig drivkraft. Någon direkt koppling till omgivande politiska samhällsdebatt 

kan jag inte se, detta trots att Vietnamkriget fortfarande debatterades flitigt under perioden av 

filmens framtagande, och ett tecken på att det var just girighet man ville lyfta fram som 

drivkraft kan man tydligt se då det skiljer sig från boken där borgmästaren pressas av maffian 

till att hålla stränderna öppna35, men här har man skippat mellansteget med maffian och lägger 

girigheten direkt hos borgmästaren istället.  

5.4 Doctor Zhivago36 

Filmen tillbakablickar på Yuri Zhivagos liv, framförallt under första världskriget, ryska 

revolutionen och inbördeskriget som följde. De politiska konflikterna och kriget är dock 

främst en bakgrund till ett romantiskt drama som utspelar sig under dessa hektiska tider.  

Yuri, som adopterats som ung och växt upp med sin jämnåriga styvsyster Tonya, skriver poesi 

och utbildar sig till läkare. Han bevittnar hur en fredlig socialistisk demonstration våldsamt 

attackeras av tsariskt kavalleri beväpnat med sablar och beger sig ut på gatan för att hjälpa de 

sårade, men tvingas brutalt in igen av soldaterna och chockas av deras grymhet.  

Senare möter han Lara, vars mor han är med och räddar då hon försöker förgifta sig. Strax 

därpå dyker hon upp igen på en julfest där Yuri och Tonya ska proklamera sin förlovning, 

men då för att skjuta sin tidigare älskare Komarovsky (som dock endast träffas i armen) och 

hon lyckas undkomma utan bestraffning. 

De träffas igen senare då första världskriget brutit ut och Yuri förläggs vid den Ukrainska 

fronten där Lara är frivilligsjuksköterska. Tycke uppstår mellan de två men då även Lara är 

gift (med Pasha, som senare misstänks ha försvunnit i strid) så håller de sina känslor under 

kontroll och inget händer. Återigen i Moskva finner han att hans fostermor avlidit och hans 

hem är uppdelat mellan ett stort antal personer. För att överleva den extrema kylan stjäl han 

                                                   
35 Peter Benchley, Jaws, Bantam books, New York 1974 
36 Doctor Zhivago, David Lean, USA, 1965 
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ett gammalt staket, men ses av en polis tillika partimedlem (Yevgraf) som visar sig vara Yuris 

bror. Hans poesi är dock inte särskilt populär bland partiledningen, så familjen tvingas fly 

med tåg för att undkomma förföljelse.  

Under flykten möter Yuri på kommunistledaren Strelnikov, som visar sig vara Laras man 

Pasha som tagit sig ett nytt namn. Efter att Yuri blivit förhörd av Pasha, de kommit på att de 

träffats innan och Yuri berättat att han känner Lara så blir Yuri frisläppt igen. I samband med 

detta gör Pasha det tydligt att det privata numera är dött och att han inte har någon närmre 

relation med sin fru längre då revolutionen kräver full uppmärksamhet. Därefter har Yuri och 

hans fru ett gott liv fram till Yuri möter Lara igen i en angränsande stad, romantik uppstår, 

men Yuri avslutar dock deras förhållande då han får dåligt samvete. På vägen tillbaka 

tvångsrekryteras Yuri av kommunisterna men lyckas efter en tid desertera. Dock visar det sig 

att hans fru flytt igen och därefter deporterats till Paris, men innan det hade hon lämnat ett 

brev till Lara (då hon känns till deras förhållande) samtidigt som Yuri och Lara återupptar 

förhållandet.  

Komarovsky dyker upp och berättar att Yuri är efterlyst som desertör och att de måste fly, 

dock vägrar de fly tillsammans med Komarovski. Ett tag senare dyker han upp igen och då 

bestämmer de sig för att fly tillsammans med honom, men väl vid stationen dyker inte Yuri 

upp utan Lara och Komarovski flyr ensamma (och hon berättar även då för Komarovski att 

hon är gravid med Yuris barn). 

Flera år senare åker Yuri spårvagn i Moskva när han ser en kvinna som ser ut som Lara 

utanför vagnen, men han lyckas inte ta sig av för att söka upp henne. När han till slut kommer 

av och börjar springa efter henne så drabbas han av en hjärtattack och dör.  

Vid den välbesökta begravningen möts Lara och Yevgraf och hon berättar om hennes och 

Yuris barn som dock försvunnit. Senare försvinner även Lara (troligen i Stalins utrensningar), 

men senare när Yevgraf möter Tanya och hör henne spela balalajka så kommer han fram till 

att det måste vara Lara och Yuris dotter. Filmen slutar med att Yevgraf och Tanya återknyter 

sina släktband. 

Trots att filmen i första hand är ett romantiskt drama, med konflikterna som bakgrund (likt 

Titanic, där själva båtförlisningen fungerar som en bakgrund och spänningssättare till Rose 

och Jacks förhållande), så är de historiska konflikterna en viktig del av filmen. Filmen tar inte 

aktivt sida i konflikterna men känslan av ondskan, barbariet och fanatismen i öst är 

genomgående, och den belyser de många hemska handlingar och händelser som begåtts i 
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Ryssland och Sovjet. Man lämnas med en allmän avsmak gentemot Ryssland/Sovjet och dess 

historia (det finns ingen god sida, utan endast flera sidor som alla gör ont på olika sätt). På så 

vis fungerar bakgrunden väl som sovjetkritik utan att uttalat välja sida. Den tar också upp 

konflikten mellan individualism och kollektivism, där poeten Yuris humanism och 

individualism står i skarp kontrast med de kollektiva våldsdåd som genomförs runtomkring 

honom.   

Skurken, ifall man inte räknar det politiska systemet med dess våldsamma fårskock av 

påhejare, är Komarovski som initialt har en affär med Laras mamma och därefter med Lara. 

Han är urtypen av en medlöpare utan högre ideal som främst motiveras av vad som kan gynna 

honom själv. Trots att han är aktiv inom de röda så ser han till att ha goda förbindelser med de 

vita, och hans strävan är ständigt det som är bäst för hans egna ekonomi och maktposition. 

Han gestaltas som en opportunist med stor egodrift och trots att han får lite upprättelse i slutet, 

så gör han ingenting som skulle kunna missgynna honom själv. Gestaltningen påminner om 

flera av de ledande inom partiet under sovjettiden, detta trots att författaren levde och var 

aktiv själv i Sovjet (och därmed kunde utsättas för viss risk om han hade allt för tydlig 

statskritik i sin litteratur). 

Man kan se en tydlig koppling mellan det rådande politiska klimatet och filmens gestaltning. 

Historien var så intressant ur ett propagandaperspektiv att, enligt the Guardian, CIA 

smugglade in den förbjudna boken till Sovjet och distribuerade den i hemlighet där.37 Det gick 

så långt att när Boris Pasternak fick nobelpriset i litteratur 1958 förbjöds han att åka till 

Sverige för att ta emot priset och Sovjet ansåg historien vara anti-sovjetisk. 

5.5 Ben-Hur38 

Ben-Hur utspelar sig under Jesu tid och handlar om en judisk prins, Ben-Hur, vars bästa vän 

sen barndomen återvänder från Rom som ny tribun för den romerska provinsen Judéen. Deras 

relation blir problematisk, då de nu båda tillhör varsin sida i konflikten, vilket slutar med att 

Ben-Hur, hans mamma och hans syster fängslas efter en olycka där den romerske guvernören 

skadas. Trots att vännen, Messala, inser att det rörde sig om en olycka så döms ändå modern 

och systern till fängelse och Ben-Hur döms till att arbeta som galärslav.  

                                                   
37 https://www.theguardian.com/books/2014/jun/10/mi6-cia-doctor-zhivago-banned-boris-
pasternak (2018-04-12) 
38 Ben-Hur, William Wyler, USA, 1959 
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Efter att Ben-Hur räddar galärens befälhavare, konsuln Quintus Arrius, vid ett sjöslag där 

hans skepp sjunker (och därefter stoppar konsuln från att begå självmord ett flertal gånger) så 

blir de räddade. Det visar sig att sjöslaget slutat med en stor seger, och båda reser till Rom för 

en stor segerfest. Arrius adopterar Ben-Hur som sin son (och han blir därmed också en 

romare), vilket följs av ett relativt gott liv i Rom. Ben-Hur visar sig vara en skicklig 

vagnsförare och vinner stora segrar vid Cirkus Maximus, men trots det kan han inte släppa 

tanken på sin fängslade familj därhemma.  

På vägen hem möter han en av de tre vise männen, Balthazar, som försöker förmå Ben-Hur att 

släppa sitt hämndbegär utan i stället på kristet manér vända andra kinden till (Ben-Hur mötte 

även Jesus tidigare, som gav honom vatten, när han transporterades som fånge genom öknen. 

Dessa direkta kopplingar till bibeln och bibliska personer är genomgående i hela filmen) och 

han introduceras även till en arabisk shejk som har ett stort stall med racinghästar. Shejken 

övertygar Ben-Hur att tävla med hans hästar i de stora tävlingarna, bland annat mot Messala, 

vilket slutar med att Messala dör av skador han ådrar sig under tävlingarna.  

På dödsbädden berättar Messala att Ben-Hurs mor och syster befinner sig i de spetälskas dal, 

då de båda blivit sjuka i fängelset, och Ben-Hur beslutar sig för att rädda dem och söka upp 

Jesus för att se om de kan botas.  

De finner Jesus när han precis ska dömas, Ben-Hur återgäldar tjänsten med att ge Jesus vatten 

på samma sätt som han själv fått det när Jesus bär sitt kors, men de kommer för sent för att 

hinna få hjälp innan Jesus avlider på korset.  

Ben-Hurs hat mot allt romerskt kvarstår, trots att han själv även formellt sett är romare och 

numera tillhör en fin släkt även där, men hans hat försvinner när han hör Jesus predika om 

förlåtelse. Även hans mor och syster botas när de dricker vattnet som kontaminerats med 

Jesus blod, som runnit ner i deras grotta under korsfästelsen. 

Konflikten som behandlas i filmen är den mellan Rom, eller framförallt de romerska 

politikerna och deras personliga karriärer, och innevånarna i det ockuperade Judéen. Romarna 

beskrivs som kallsinniga och drivna av sina personliga karriärer, de fattar beslut som de vet är 

fel för att blidka sina överordnande, och de fattar beslut baserat på hur det påverkar målet och 

för att statuera exempel snarare än vad som är rätt.  

Skurken, Messala, gestaltas som en känslodriven person som gör allt för att komma vidare i 

sin karriär och för att blidka sina överordnande. Detta genom beslut som varken är rättvisa 

eller långsiktiga, och inte heller garanterat är de som hans överordnande själva hade fattat, 
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utan han agerar utifrån hur han tror att andra skulle uppfatta honom. Dock följer hans beslut 

ett rationellt system som han själv satt upp och är inte slumpmässiga eller impulsiva. Man kan 

säga att hans beslutsfattande symboliserar en slags byråkratisk process där varken särskilda 

skäl eller känslor beaktas, utan det fattas beslut helt utan koppling till omständigheter och man 

spelar på den maktlöshet som många människor kan känna inför en krånglig och byråkratisk 

organisation som man upplever att man inte kan påverka. 

Rädslan för överbyråkratiserade system, vilket är en klassisk konservativ fråga i USA, är en 

tydlig koppling i filmen. Hur man i ett byråkratiskt samhälle befolkat av personer som vill 

göra karriär och därmed fattar de beslut som följer systemet utan vare sig möjligheten till 

flexibilitet och känslan av maktlöshet bland de drabbade är en tydlig parallell. 

En ännu tydligare koppling kan man göra är till den då så aktuella diskussionen kring staten 

Israel. Regissören William Wyler är en stark supporter av staten Israel och har på flera sätt 

stött dem (inte minst ekonomiskt) så det är lätt att göra kopplingar till bildandet av staten 

Israel och inte minst Suezkrisen tre år före filmens premiär. Wyler säger också i en intervju att 

han attraherades att göra filmen bland annat då han såg paralleller mellan judarnas kamp mot 

romarna på samma sätt som den judiska självständighetskampen. 39  

Således kan man se en tydlig koppling mellan Israelfrågan och filmen, men man kan dra fler 

paralleller kring de religiösa inslagen i filmen. I Sovjet ansågs religion som ett opium för 

folket och något negativt, således har man fört in religionen på den politiska banan, och ur det 

perspektivet så kan ju en pro-kristen film ses som en anti-sovjetisk handling. De konservativa 

värderingarna som är starkt kopplade till religionen lyser också igenom i filmen, och 

huvudrollsinnehavaren Charlton Heston var också en känd konservativ politisk aktivist (och 

senare även känd för sitt ordförandeskap och engagemang i National Rifle Association, 

NRA).  

5.6 Titanic40 

James Camerons Titanic är en romantisk katastroffilm som kretsar kring ett kärleksdrama 

ombord på skeppet Titanic vilket sjönk under sin första seglats. 

                                                   
39 https://www.loc.gov/programs/static/national-film-preservation-
board/documents/ben_hur.pdf (2018-05-18) 
40 Titanic, James Cameron, USA, 1997 
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Filmen börjar i nutid då en skattsökare genomsöker vraket efter Titanic på jakt efter ett 

halsband av enormt värde. Under undersökningarna tar man upp ett kassaskåp som man tror 

ska innehålla halsbandet, men istället innehåller det en målning av en naken kvinna iklädd 

halsbandet. Bilden av målningen sprids via globala media och en kvinna kontaktar 

skattsökarna och hämtas ut till deras skepp. Det visar sig att kvinnan är kvinnan på målningen 

(Rose) och att halsbandet är en gåva från hennes trolovade (Cal). Därefter börjar hon berätta 

historien om sin resa med Titanic. 

Den fattiga konstnären Jack lyckas vinna biljetter till tredje klass i ett parti poker samtidigt 

som Rose går ombord på Titanic tillsammans med sin mor, hennes trolovade, dennes betjänt 

och stora mängder föremål. Det är tydligt hur Jack tillhör en lägre samhällsklass medans Rose 

och Cal tillhör den högsta samhällsklassen. Rose är dock inte nöjd med att bli ägd av en 

betydligt äldre man och verkar vilja se och uppleva mer av världen innan hons binds fast i ett 

äktenskap fyllt av likartade dagar, veckor och år (om än fulla av fest och flärd), hon söker 

efter något mer. Hon försöker senare begå självmord genom att hoppa av båten, men hindras 

av Jack. När Cal med betjänt kommer till platsen så arresterar de Jack och släpper honom 

först när Rose säger att han räddade henne. Jack bjuds in till middag i första klass på kvällen, 

där hans och Rose vänskap växer vidare och kvällen slutar med en hejdundrande fest i tredje 

klass dit Rose smiter för att fortsätta festa med Jack.  

Efter tydliga avståndstaganden från både Rose moder och Cal, att hon inte borde tala med en 

man av så låg klass, så avhyser hon senare Jack för att strax därefter inse att hon har känslor 

för honom. Det leder vidare till att han får måla av henne endast iklädd halsbandet. Målningen 

gömmer de i Cals kassaskåp när betjänten nästan kommer på dem och börjar jaga efter dem, 

de flyr under däck, älskar i en parkerad bil, och under den vidare flykten får de höra hur några 

i besättningen pratar kring en isbergskollision tidigare att skeppet kommer sjunka. De beger 

sig för att varna Cal, modern och de andra men istället så anklagas Jack för stölden av 

halsbandet (som betjänten, tillika tidigare pinkertonagenten, Lovejoy smugit ner i hans ficka). 

Därefter byter filmen karaktär från romantiskt drama till en katastroffilm och filmen fokuserar 

kring skeppets förlisning, Jack fastkedjad i ett rum som vattenfylls, den ojämlika 

behandlingen av passagerarna (inte minst hur tredjeklasspassagerarna låses inne under däck så 

att de högre klassernas kvinnor och barn ska få klättra i livbåtarna) och hur man försöker 

behålla ordning i kaoset på ett skepp som långsamt förliser. Cal lyckas lura sig ombord en 

livbåt tillsammans med ett barn han hittar med orden att han är det enda barnet har. Rose 

lyckas, efter många om och men, befria Jack, de lyckas ta sig av båten när den slutligen 
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sjunker och hon ligger på en flytande träpanel medans Jack hänger kvar vid den i tron att den 

inte skulle kunna flyta med båda dem ombord. Jack fryser ihjäl i vattnet, Rose blir räddad och 

tar sig Jacks efternamn när hon gömmer sig från Cal. Därefter återgår filmen till nutid igen, 

där skattsökarna som lyssnat på den åldrade Roses historia beslutar sig för att överge 

sökandet. Efter det slänger Rose, som haft halsbandet hela tiden, det överbord och filmen 

slutar med att hon somnar in i sin säng där hon i en drömvärld tas emot av Jack och alla andra 

som dog vid förlisningen. 

Filmen tar upp flera politiska teman, framförallt är konflikten mellan rika och fattiga kanske 

den tydligaste. De rika har bättre mat, tillgång till livbåtar, blir bättre behandlade, vackrare 

och rymligare utrymmen och framförallt behandlar de resenärerna i de lägre klasserna som 

mindre värda och ociviliserade. I scen efter scen visas vi första klassens överflöd vilket får sin 

kulmen i och med att Jack bjuds in till förstaklassarnas bord och den konstiga stämningen som 

då utbryter. Detta samtidigt som man tydligt visar föraktet för den lägre klassen, inte minst 

hur man låser inne dem när skeppet börjar sjunka. 

Den har också en stark feministisk ton, där den starka huvudrollsinnehavaren Rose själv vill 

bestämma över sitt eget liv och öde. Det är Rose som räddar Jake när han är fängslad och helt 

klart är det de starka kvinnorna som styr showen när de själva vill, medans männen mest röker 

cigarr och dricker konjak (och är synnerligen ointresserade och okunniga kring allt från konst 

till Freud). Jack å andra sidan gestaltas som väldigt omacho, charmig, romantisk och en 

älskare som inte tänker på sig själv i första hand, väldigt långt från mansbilden i Arnolds eller 

Sylvester Stallones filmer. 

Man tar också upp risken med det kapitalistiska samhället där yta och jakten på vinst ledde till 

att man hade färre livbåtar än vad som behövdes då en styrelse av investerare varit emot att 

fylla däck med livbåtar (tvärt emot skeppskonstruktörens ursprungliga åsikt). 

På det sättet visar filmen tydligt hur det kapitalistiska systemet misslyckas med att skapa 

excellens då ekonomin och vinstjakten ständigt sätter käppar i hjulen. 

Skurken i det här fallet är ingen klassisk skurkroll utan man får antingen utgå från 

antagonisten Cal som vill kontrollera sin blivande fru och har en allmänt nedvärderande syn 

på kvinnor såväl som de lägre stående samhällsklasserna, betjänten Lovejoy som är onödigt 

våldsam, gör allt han tror är hans herres önskemål (inklusive gömmer smycket i Jacks ficka) 

och använder de medel som krävs för att skydda sin herre, alternativt isberget som defakto 

säker skeppet. Man kan även se skeppsbyggaren och styrelseledamoten som stoppade antalet 
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livräddningsbåtar ombord som skurkarna, drivna av en ohejdad jakt på berömmelse från sitt 

skeppsbygge (man sparade in på livbåtarna för att få mer plats på däck för att flanera och det 

skulle se bra ut, men i förlängningen är även det ett ekonomiskt val). Överlag är det en stark 

egodrift som är den gemensamma nämnaren för alla filmens antagonister. 

Då filmen kom, 1997, så var det kalla kriget över och ingen ny tydlig internationell hotbild 

hade ersatt Sovjet (då terrorattackerna den 11e september ännu inte inträffat och kriget mot 

terrorismen tagit över), istället så var katastrofer och mänskliga tillkortakommanden vanliga 

teman i film under den här tiden. Frank Rich beskriver filmen som ”väldigt mycket en 90-tals 

film med de välkända Titanic-temana genus och klass”41, och dessa teman kan ses som 

typiska utifrån den politiska agendan (eller snarare avsaknaden av) som rådde då när man 

fortfarande sökte efter en ny gemensam fiende. 

5.7 Jurassic park42  

En innovativ entreprenör skapar en safaripark endast befolkad av dinosaurier på en fiktiv ö 

utanför Amerikas kust. Dinosaurierna tar de fram med hjälp av DNA som hittats i en bärnsten 

och de luckor som finns löser man med hjälp av DNA från en afrikansk groda. För att 

säkerställa att de inte ska komma ut och spridas i världen så klonar man bara fram honor.  

Efter att en av dinosaurieparkens djurskötare dödas av en dinosaurie så beslutar man att en 

grupp experter ska studera parken och dinosaurierna innan man släpper in turister till ön, 

dessa visas runt på ön tillsammans med entreprenören John Hammonds båda barnbarn. 

Visningen går dock inte riktigt som planerat, de flesta dinosaurierna visar sig inte, och 

dessutom hotar en tropisk storm att komma in över ön så man måste evakuera ön in till 

närliggande fastlandet.  

En av de anställda på ön, systemansvarige Dennis Nedry, har blivit mutad av Jurassic parks 

konkurrent att stjäla ägg från dinosaurier för att lämna över till dem istället. För att kunna göra 

detta slår han av delar av öns elsystem för att komma åt äggen, i samband med det slår han 

även av elen till de transportfordon som barnbarnen åker i samt vissa av öns inhägnader. Detta 

medför att vissa dinosaurier kan bryta sig ut och börjar döda personer på ön, men om det inte 

vore illa nog så upptäcker de också att dinosaurierna lyckats föröka sig själva som en effekt 

                                                   
41 Steven Biel, Journal of American History, vol 85 no3, Oxford University Press, New york 
1998, s. 1178 
42 Jurassic park, Steven Spielberg, USA, 1993 
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av sitt grod-DNA som möjliggör att djuren byter kön vid behov (att dinosaurierna skulle 

utveckla ett sätt att fortplanta sig, såväl som andra risker med genteknik, diskuteras tidigare i 

filmen av några de gästande experterna).  

För att kunna återställa öns säkerhetssystem så måste de därefter bege sig till en annan plats 

och då samtidigt stänga av elektriciteten till alla hägn på ön, vilket leder till att ytterligare 

dinosaurier rymmer, och en flykt undan de klipska raptorerna påbörjas. Många, inklusive den 

korrupta programmeraren, dödas när de försöker lämna ön men slutligen när allt tycks förlorat 

så dyker en Tyrannosaurus rex upp och dödar raptorerna och de sista överlevarna lyckas fly 

från ön i en helikopter. 

Jurassic park är en till synes opolitisk film, och inga direkta politiska teman tas upp utöver 

risken med pengahungriga företag som bryter mot lagen för att nå framgång. Likt i Jaws så 

kan man antingen se dinosaurierna (framförallt raptorerna och T-rex:en) eller den korrupte 

Dennis Nedry som skurkarna, men här är det ändå relativt klart att dinosaurierna agerar på 

instinkt och mest finns där som ett sätt att skapa spänning och en hotbild åt karaktärerna, 

skurken i det här fallet är det onda företaget och den korrupta teknikern som tar emot mutor. 

Ett annat tema som tas upp (och också diskuteras i filmen) är problematiken kring kloning och 

genmanipulation. Filmen kom tre år före kloningen av fåret Dolly, och manipulation av mat 

på gennivå som idag är vanligt förekommande var ett uppseglande tema när filmen gjordes 

och då precis som nu är en aktiv politisk debatt kring. 

Dennis Nedry gestaltas som en klassisk nörd (hans namn Nedry är ju också en anagram för 

nerdy), överviktig, med glasögon och sociala handikapp. Han har fått ekonomiska problem 

eftersom företaget inte betalar honom tillräckligt bra, och beslutar därför att stjäla äggen åt ett 

konkurrerande företag. När han under flykten kraschar bilen i regnet anspelar man på 

stereotypen kring den överviktige nörden med glasögon, så när han tappar sina glasögon blir 

han oförmögen att fly, och senare när han möter en dinosarieart han inte känner till så dödas 

han av denne (som ett straff för att han främst tänkt på sin egna ekonomi snarare än att läsa på 

kring arterna i hägnet). Skurkgestaltningen baseras främst kring att tillfället gör tjuven och att 

vem som helst i ekonomiska trångmål kan bli ett hot mot det egna företaget och det sunda 

förnuftet. Korruption och risken med obegränsad girighet får stå för den verkliga hotbilden i 

filmen.   

Filmen kom efter Sovjets sönderfall och kalla krigets slut, men innan terrordåden den elfte 

september, på så sätt passar den in i bilden kring den oklara skurkrollen när det saknades en 
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gemensam yttre hotbild mot USA, och således är det inte särskilt oväntat att en koppling mot 

den rådande politiska agendan saknas. 

5.8 Jurassic World43 

Den fjärde Jurassic park-filmen, eller rebooten om man så vill, blev en rejäl kassasuccé. Det 

blev inte mindre än den 4:e mest inkomstbringande filmen genom tiderna när den kom 2015 

(justerat för inflation blir det den 24:e mest inkomstbringande filmen). 44  

Jurrasic world utspelar sig återigen på ön Isla Nublar, där det sen tio år tillbaka finns en 

dinosauriepark som heter Jurassic world. Efter att besökarna vant sig vid vanliga dinosaurier 

så är man orolig att besökarantalet ska börja dala och man behöver något nytt, häftigare, för 

att locka dit fler besöka och därmed öka lönsamheten för parken ytterligare. Man gör detta 

genom att skapa nya dinosaurier genom att korsa fram en helt ny art från ett flertal dinosaurier 

och djur. Den nya dinosaurien kallar man Indominus rex.  

Samtidigt så låter man studera deras fyra raptors, inte minst deras intelligens, för att träna dem 

och dressera dem att utföra vissa aktiviteter. De leds av Owen Grady som lyckats få flocken 

att acceptera honom som deras ledare. Detta samtidigt som parkens säkerhetsansvarige, Vic 

Hoskins, är övertygad om att de kan tränas till militär användning vilket Owen motsäger sig 

kraftigt. 

Filmen inleds, efter att parkchefens två syskonbarn kommit på besök, med att Owen får i 

uppgift att kontrollera inhägnaden kring indominusen innan den delen av parken öppnas upp 

för allmänheten. Dinosaurien får Owen att tro att den rymt, genom att den kan maskera sin 

värmesignatur och byta färg likt en kameleont, och därefter attackerar och dödar den flera 

personer. Parken är betydligt mer militariserad än tidigare, både av säkerhetsskäl, men även 

på grund av planerna på att använda raptorerna militärt. Trots stort våldskapital från parkens 

vakter så klarar sig den framtagna dinosaurien väl. Den stora mängden våld från vakterna 

tillsammans med indominusens framfart leder till att allt fler dinosaurier rymmer och 

attackerar besökare, personal och dinosaurier de kommer i kontakt med. I samband med detta 

så kraschar också det fordon som parkchefens barnbarn åker i och de flyr inåt i parken och 

                                                   
43 Jurassic world, Colin Trevorrov, USA, 2015 
44 http://www.boxofficemojo.com/alltime/adjusted.htm (2018-01-31) 
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kommer till slut till lämningarna av den gamla Jurassic park, där de med hjälp lyckas laga en 

gammal jeep som de därefter försöker fly i.  

Efter en massa våld, automatvapen, explosioner, dinosaurier som äter upp människor och 

andra actionfyllda sekvenser så lyckas indominusen ta över som packledare för raptorerna 

(det visar sig nämligen att de även använt raptor-DNA i framtagandet av den nya arten). Detta 

samtidigt som Hoskins försöker plocka med sig indominus embryos under sin flykt, för att 

kunna använda dem som supervapen, vilket till slut leder till att han blir dödad. Efter en 

spektakulär slutstrid där raptorerna och en tyranosaurus rex till slut lyckas locka indominus 

till den stora vattendammen där en gigantisk vattenlevande dinosaurie slutligen drar ner den 

under vattnet och troligen dödar den, så lyckas de sista människorna fly från ön. 

Man kan se flera politiska teman i filmen, inte minst kritiken mot konsumtionssamhället som 

leder till att vi hela tiden måste ta fram nyare och häftigare underhållning för att maximera 

vinsten och mätta vårt behov av allt extremare underhållning där man hela tiden måste 

överträffa tidigare upplevelser. Utöver det är även en kritik mot en allt skrupellösare 

försvarsindustri, där man gör vad som helst för att landa de lukrativa försvarskontrakten, 

också uppenbar.  

Skurken i det här fallet är säkerhetschefen Vic Hoskins som förblindad av tanken på de 

lukrativa försvarsanslagen och vinstmöjligheterna kopplade till militariseringen av dinosaurier 

väljer att inte se de risker han utsätter sig själv och andra för. De ekonomiska drivkrafterna 

och avsaknaden av empati är hans främsta drag, och han får personifiera hotet från globala 

megabolag med flexibel moral. Dock görs ingen koppling till vare sig arabiska terrorister, ett 

allt mer hotfullt Ryssland och Nordkorea eller det allt större ekonomiska hotet mot Usa från 

de asiatiska länderna. Det politiska temat man kan koppla mot är snarare interna hot och 

risker än de rådande externa politiska hoten. 

5.9 Forrest gump45 

Forrest Gump samlar ett antal tillbakablickar på livet hos en man som sitter på en 

busshållplats och berättar sin livshistoria. Forrest har en betydligt lägre iq än normalt och hans 

oskyldiga och öppenhjärtiga sätt försätter honom i olika mer eller mindre tänkbara situationer. 

Efter att hans mor ansträngt sig enormt för att få Forrest antagen i en vanlig grundskola så 

märker man redan på bussresan till skolan hur problematiskt det kommer bli. Ingen av barnen 

                                                   
45 Forrest Gump, Robert Zemeckis, USA, 1994 
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låter Forrest sitta bredvid dem, förrän en jämnårig tjej (Jenny) låter honom slå sig ner intill 

henne. De blir fort vänner och deras vänskap som senare utvecklas till kärlek är filmens 

genomgående tema. Han jagas av mobbare som kastar sten på honom, träffar Elvis, blir 

antagen till college för att spela fotboll (på grund av hans goda förmåga att springa fort och 

långt), strider i Vietnam, träffar President John F Kennedy, spelar pingis i Kina, träffar 

President Nixon och slutligen startar ett räkfiskeföretag, vilket han kommit överens om med 

Bubba, hans bästa vän han mötte i armén. Då Bubba dör i Vietnam så driver Forrest deras 

gemensamma dröm vidare, och efter Hurricane Carmen blir deras båt den enda kvarvarande 

räktrålaren vilket leder till stora ekonomiska möjligheter. När han sedermera investerar sina 

pengar i Apple så blir han ekonomiskt oberoende och skänker häften av pengarna till Bubbas 

familj. Därefter träffar han Jenny igen (han har träffat och ”räddat” henne från olika 

situationer under filmen), friar till henne, men på morgonen efter lämnar hon honom. För att 

bearbeta sin sorg gör han det han är bäst på, han beger sig ut och springer. Han springer runt i 

USA i tre år och samlar på sig en stor följarskara som anser att han ger dem hopp, och 

slutligen så får även Jenny se honom springandes på TV och de återförenas igen. Då visar det 

sig att hon blev gravid den där natten med Forrest, och att han är pappa till en liten pojke. De 

gifter sig nu och lever därefter tillsammans ett år tills Jenny dör i en okänd sjukdom. Filmen 

avslutas med att Forrest följer sin son till bussen inför hans första skoldag. 

Filmen är uppbyggd kring flera tillbakablickar och ingen genomgående skurk i form av en 

person tas upp. Man skulle kunna argumentera för att skurken i det här fallet är allmänhetens 

syn på personer med mentala störningar eller individerna som jagade honom, men båda de 

tolkningarna är mer konstruerade än uppenbara och kanske inte heller relevanta för den här 

studien. Dock är det i allra högsta grad en politisk film, då Forrest utan tvekan lever den 

amerikanska drömmen och man lyfter tydligt fram hur alla kan lyckas i Amerika bara man 

arbetar tillräckligt hårt. Forrest som på det viset är samhällsanpassad och lever efter de 

klassiska konservativa amerikanska värderingarna lyckas väldigt väl, medans Jenny som 

ständigt misslyckas och slutligen dör i en okänd sjukdom lever och följer med de trender som 

lyfts fram i det liberala Amerika (hippierörelsen, fri sex, droger, anti-krigsrörelsen, etc). På 

det sättet kan man se filmen som en konservativ film som lyfter fram familjevärden och det 

mer konservativa Amerika, men den rör sig inte alls på den internationella politiska arenan 

vilket i och för sig kanske är passande då den gjordes efter Sovjetunionens sönderfall men 

innan elfte september-attacken, men samtidigt är boken den bygger på skriven under kalla 

kriget och även där saknas de internationella politiska tongångarna. Trots att filmen tar upp ett 
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antal internationella politiska händelser och konflikter, så tar man aldrig sida i dessa, utan 

filmen får anses stå utanför den internationella politiska agendan som rådde då. 

Filmen har utsetts till en av de främsta konservativa filmerna någonsin. Jeff Saporito hävdar 

dock att det inte främst beror på hur den kommunicerar konservativa värderingar och den 

amerikanska drömmen (likt många, enligt honom, tycks anse) utan snarare att den tilltalar de 

konservativa kring hur den driver med de företeelser som de ogillar snarare än att erbjuda ett 

konservativt alternativ. 46  

5.10 The passion of the Christ47 

Filmen tar avsteg i bibelns berättelser kring Jesu lidande och död och visar hans sista dygn 

innan korsfästelsen. Efter den sista måltiden beger sig Jesus till trädgården i Getsemane för att 

be, där uppvaktas han av Satan som försöker få honom att avstå från att dö för mänsklighetens 

synder, vilket ignoreras av Jesus. Satan frammanar då en orm vars skalle Jesus krossar under 

sin fot och på så sätt skrämmer han bort Satan. Under tiden har Judas varit i kontakt med de 

judiska prästerna vilka gav honom en större summa pengar för att ange Jesus, vilket han också 

gör. Judas pekar ut vem Jesus är för tempelvakterna genom att ge honom en kyss på kinden, 

och när vakterna stormar fram så försöker en annan av Jesu lärjungar stoppa dem (Petrus). 

Under tumultet hugger Petrus av en av vakternas öra, men Jesus säger till honom att låta dem 

gripa honom och helar vaktens öra.  

Jesus misshandlas av tempelvakterna när han förs till templet, där han förhörs och utsätts för 

falska anklagelser. Några präster protesterar men avvisas från platsen och allt utmynnar i att 

Jesus säger sig vara Guds som vilket leder till att översteprästen blir rasande och dömer Jesus 

till döden för hädelse. Petrus följer domslutet på håll, men när han påkoms så förnekar han att 

han är en av Jesu lärjungar inte mindre än tre gånger (vilket Jesus sagt till honom innan att 

han kommer göra, men Petrus vägrat tro på). Samtidigt försöker Judas köpa Jesus fri med de 

pengar han fick, möter Satan i formen av ett gigantiskt barn, får rejäla samvetsproblem och 

drivs slutligen av Satan till att hänga sig själv. 

Översteprästen för Jesus till den romerske prefekten Pontus Pilatus för att dömas. Efter 

påtryckningar från Pilatus fru och att han inte kan se att Jesus gjort något större fel så skickar 

han honom vidare till Herodes för att dömas, och även där frias han och återsänds till Pilatus. 

                                                   
46 http://screenprism.com/insights/article/can-forrest-gump-be-viewed-as-conservative-
propaganda (2018-05-18) 
47 The passion of the Christ, Mel Gibson, USA, 2004 



 

 33 

Då försöker han få det folkliga stödet i att frige Jesus och låter folkmassan välja på att fria 

Jesus eller den ökända våldsbrottslingen Barrabas. Med lite hjälp från Satan så går publiken 

igång och kräver att Barrabas ska friges och att Jesus ska avrättas. Efter misshandel och hån 

så sätts han på en törnekrona av de romerska soldaterna, vilka behandlar honom mycket illa 

utan någon egentlig agenda att göra så, allt detta samtidigt som Satan står i kulisserna och 

bevittnar det som händer (det är han som influerat de romerska soldaterna till sin grymhet). 

Jesus får därefter, rejält blodig och svårt sargad, bära sitt kross längst gatorna upp till kullen 

han ska korsfästas på. På vägen misshandlas och hånas han av soldater influerade av Satan, 

men han får också sitt ansikte torkat och erbjuds vatten av en kvinna, som dock stöts bryskt 

bort av soldaterna. På slutet är Jesus så orkeslös att en annan man får bära hans kors åt 

honom. Därefter korsfästs Jesus. En medfånge som hånar honom får ett öga uthackat av en 

korp, detta medans folkmassorna kastar okvädningsord mot Jesus. Han ber dock om 

förlåtelsen för alla som gjort honom illa och dör slutligen på korset. När detta sker så besegras 

Satan som skriker ut sin ilska, jorden skakar, templet förstörs och tygstycket som döljer det 

allra heligaste slits i stycken. Därefter krossas de andra fångarnas ben och man sticker ett 

spjut i Jesus för att säkerställa att han är död. Slutligen får man se Jesus resa sig upp ur sin 

grav och gå därifrån. 

Det är tydligt att filmen är gjord med målgruppen kristna och det är också den kristna 

tematiken som främst tas fram i filmen, snarare än moderna politiska frågor. Filmens syfte, att 

visa på Jesu lidande och att han dog för våra synder, kommer tydligt fram (inte minst med alla 

utdragna och detaljerade våldsscener som Jesus utsätts för). Man skulle kunna, om man 

verkligen söker efter ett politiskt perspektiv, även säga att den svartmålar judar då de som 

behandlar Jesus illa är judar och gör det i enighet med den judiska kyrkans önskemål, men det 

är mer av en anpassad tolkning då det inte är för att de är judar som gör att de begår dåden. En 

mer legitim kritik av filmen vore i så fall att trots att man gått så långt som i att låta 

skådespelarna tala aritmetiska och latin så är det endast vita västerländska skådespelare i 

rollerna. Skådespelarnas utseende torde ha en större inverkan på hur äkta filmen upplevs än 

vilket språk de talar.  

Skurken i filmen är Satan själv och han porträtteras som den absoluta ondskan som använder 

sig av list, lögner och lurendrejeri för att lura människor att göra som han vill för att nå sina 

mål.  
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Kopplingen till den rådande politiska agendan är svag då filmens syfte inte är politiskt utan 

religiöst, dock kan man se paralleller till de traditionella kristna värderingarna som politiserats 

på många håll i världen. Dock finns ingen koppling till arabisk terrorism vilket annars kunde 

tänkas vanligt förekommande bara några år efter elfte september och mitt under pågående krig 

mot terrorismen. 

Man skulle kunna argumentera att valet att göra en religiös film samtidigt som det råder en 

het debatt kring det politiska läget i arabvärlden och huruvida det är rätt att använda våld eller 

inte för att lösa konflikten i sig är en politisk handling. Rhonda Hammer och Douglas Kellner 

gör det i sin artikel Critical reflections on Mel Gibson´s The Passion of the Christ där de 

också hävdar att filmen späder på det religiösa hat och våld som finns idag. 48 Ur det 

perspektivet kan man se en koppling till den rådande politiska agendan. Dock är inte 

kopplingen i sig glasklar och det verkar vara de religiösa grupperna som Gibson vill nå ut till 

snarare än att spä på de religiösa spänningarna i mellanöstern för att gynna Bush-

administrationens agenda likt författarna hävdar. 

  

                                                   
48 https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/gibsonspassion.pdf (2018-05-18) 
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6 Analys och slutsatser: 

Som visats i filmexemplen ovan kan man inte säga att det finns någon direkt koppling mellan 

skurkgestaltningen eller de politiska teman som tas upp överlag inom filmbranschen och det 

rådande utrikespolitiska läget, detta trots att merparten av den teoretiska litteraturen lätt får 

oss att tro det. Douglas Kellner skriver att det inte är en slump att Hollywoodfilmerna följer 

samma bana som den amerikanska utrikespolitiken49 och som jag gick igenom i teoridelen så 

finns det gott om litteratur som hävdar att den kopplingen är inte bara tydlig utan till och med 

ett direkt måste för att lyckas ekonomiskt. Kellner tar upp hur Sylvester Stallones Rambo III 

fick kommersiella problem då den hade Sovjet som den stora fienden, men råkade komma ut 

just när Sovjet lämnat Afganistan. Istället slog Hollywood över till araberna som de nya 

skurkarna så snart Sovjet började titta efter Big Macs.50 

Men om det är tydlig att filmskurkarna gestaltas såsom det rådande utrikespolitiska hotet, att 

filmen till och med riskerar ekonomisk katastrof om man inte gör det, hur kommer det sig då 

att merparten av de filmer som dragit in mest pengar justerat efter inflation inte gör det?  

Tittar vi på de tio filmer jag gått igenom ovan, som spelat in mest pengar justerat för inflation, 

så ser vi att av de fem som kom under kalla kriget så är det endast två av de fem filmerna som 

direkt går att koppla till det rådande hotet från Sovjetunionen och inte en enda av de fem 

filmerna som kom efter kalla kriget som har varken araber, terrorister eller muslimer som det 

stora hotet. Söker man efter en trend bland filmerna verkar det snarare vara filmer som har ett 

religiöst-tema som kammar hem de stora pengarna, inte de politiska filmerna. Vad beror detta 

på? Hur kommer det sig att en stor del av forskningslitteraturen pekar ut politiseringen av 

filmen som en stor faktor och att skurkgestaltningen i film till stor del styrs av det rådande 

internationella politiska klimatet, när de mest inkomstbringande filmerna inte följer den 

mallen? 

Man skulle kunna tänka sig att det är de filmer som lämnar politiken utanför som drar in mest 

pengar, men varför kommer det då inte fram i forskningslitteraturen? För att se om jag kunde 

se en röd tråd gick jag istället igenom de filmer som refereras till i litteraturen kring 

politiseringen av film, och på så vis försöka identifiera en trend. Ett tema jag snabbt såg var 

att merparten av de filmer som refererades till och analyserades hörde till actiongenren, men 

                                                   
49 Douglas Kellner Douglas, Media culture, Routledge, London 2003, s. 83 
50 ibid 
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även thrillers och äventyrsfilmer kom regelbundet fram. Filmerna är för det mesta kända, 

många har fått kultstatus, men det är inte de filmerna som ligger med på topplistorna över 

mest inkomstbringande filmer. Filmer med skådespelare som Arnold Schwarzenegger, 

Sylvester Stallone, Jean-Claude van Damme, Dolph Lundgren och Chuck Norris nämns ofta, 

likaså stora franchises som James Bond, Star Trek och Die Hard.  

Om man gör en kort analys kring tematik och skurkgestaltning kring filmer med 

skådespelaren Arnold Schwarzenegger så blir resultatet helt annorlunda än det i mina analyser 

ovan. Jag väljer att utgå från Arnolds filmer då han är en av de ikoniska actionskådespelarna 

som var aktiv både under kalla kriget, i mellantiden efter kalla kriget och kriget mot 

terrorismen men även aktiv fortfarande än idag. Jag gör här en kort analys av de filmer som 

kom i slutet av kalla kriget och fram till kriget mot terrorismen inleddes och som innehåller 

skådespelaren Arnold Schwarzenegger: 

Börjar vi med Red heat51 så är skurken Victor Rosta, en sovjetisk knarkhandlare, 

polismördare och gangster. Han är en kallsinnig mördare som är helt och hållet styrd av sina 

egna mål. Intressant här är att även Arnold spelar en sovjetmedborgare, Ivan Danko, som är 

en sovjetisk oflexibel polisman som beter sig mer som en maskin än en människa som inte 

skyr några medel för att gripa brottslingen. Filmen kom 1988 och man problematiserar tydligt 

Sovjetunionen och dess inhumana och våldsamma statsapparat. 

Går vi sedan fram några år till 1994, tiden efter Sovjetunionens sönderfall och precis efter 

Gulfkriget och oron för arabiska terrorister började blomma upp, så kom True Lies.52 True 

Lies handlar om arabiska terrorister som fått tag på kärnladdningar som kommit på glid efter 

Sovjetunionens sönderfall. Araberna är smutsiga, klumpiga och ointelligenta män som slår 

sina kvinnor och är väldigt våldsbenägna. Detta kan sättas i kontrast till de tekniskt 

överlägsna, godhjärtade och hjältemodiga amerikanerna. 

Två år efter True Lies så kom Eraser53, politiskt hade då hotet från arabvärlden och 

terrorismen lagt sig, även om det fortfarande fanns i bakhuvudet, men vem den yttre fienden 

var nu är mer oklart. Skurken här är ett amerikanskt vapenföretag som vill sälja 

högteknologiska vapen till en rysk vapenhandlare, då man anser att den amerikanska staten 

betalar för dåligt. Korruptionen går långt upp i den amerikanska näringskedjan, men man är 
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noga att inte skildra den amerikanska staten som ond. Den ryske vapenhandlaren är smutsig, 

våldsam och ovårdad, hans kunder är arabiska terrorister och de slipade amerikanska 

affärsmännen som gått över gränsen vad som är tillåtet är intelligenta och proffsiga, men har 

tyvärr förblindats i sin jakt efter profit. Här märks att man under den här tiden saknar yttre 

fiende utan istället fokuserar på interna problem såsom korruption och skrupellösa affärsmän, 

men de gamla skurkarna i form av arabiska terrorister och ryssar utan moralisk kompass finns 

fortfarande kvar. 

Om vi sen fortsätter till precis efter attackerna den elfte september 2001 så kommer Collateral 

damage.54 I denna film spelar Arnold brandman vars fru och son dödas i ett terrordåd. 

Terroristerna är våldsamma och smutsiga kvinnomisshandlare som gör vad som helst för att 

nå sina mål (inklusive offrar sina egna barn som självmordsbombare). Filmens huvudtema är 

hotet från terrorism och regissören själv utrycker tydligt sin aversion mot terror som politisk 

metod och problematiken med att våld föder våld i filmens extramatreal. 55 

I denna korta genomgång av Arnold Schwarzeneggers filmer som kom precis innan 

Sovjetunionens fall och fram till precis efter attackerna den elfte september så kan man se en 

tydlig koppling till de rådande internationella politiska konflikterna, precis som merparten av 

forskningslitteraturen tar upp. Även om man här lägger in äldre filmer som inte utspelar sig i 

vår värld så kan man ändå tydligt se trenden, såsom i exemplet från Conan the destroyer56 

från 1984. Där är visserligen skurkarna barbariska krigare och onda trollkarlar men de 

gestaltas med tydligt östeuropeiska drag, följandes en stark diktatorisk ledare som använder 

sig av hårda bestraffningar komplett med tydliga hierarkiska maktstrukturer och en förkärlek 

till röda symboler.  

Liknande trend kan man se om man gör en liknande studie på de filmer som Sylvester 

Stallone deltagit i, med allt från Sovjetiska styrkor i Afghanistan som skurkar i Rambo III57 

till Sovjetiska fribrottaren Ivan Drago i Rocky IV58, men där finns också flera undantag där 

skurken inte har haft en politisk koppling eller gestaltning alls. 

                                                   
54 Collateral Damage, Andrew Davis, USA, 2002 
55 The hero in a new era, Jeffrey Lerner, USA, 2002 
56 Conan the destroyer, Richard Fleicher, USA, 1984 
57 Rambo III, Peter MacDonald, USA, 1988 
58 Rocky IV, Sylvester Stallone, USA, 1985 
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Att vem som är skurken kan spela stor roll finns det flera exempel på, såsom i fallet med 

remaken på Red dawn 2012.59 När man skulle göra nyversionen av filmen från 198460 där 

Sovjetunionen ockuperar USA, så valde man istället till den nya filmen att byta ut Sovjet mot 

Kina som angripare, men av handelsskäl kom man fram till när filmen var klar att det var 

olämpligt och man bytte istället ut Kina mot Nordkorea i efterproduktionen (vilket medförde 

en betydande merkostnad).61 

I mitt exempel ovan kan vi se att det alltså finns goda belägg för de som hävdar att politisk 

kommunikation genom film och användandet av populärfilm som politiskt medel för att 

svartmåla den rådande världspolitiska motståndaren är något som aktivt används och även 

historiskt gjort så. Men med exemplet från de mest inkomstbringande filmerna så kan vi också 

se att det inte alltid görs och att det uppenbarligen inte heller har varit så i de mest 

framgångsrika filmerna. 

Vad beror detta på, och varför verkar det främst vara filmer med högt berättartempo som den 

politiska kommunikationen är som tydligast i? Man kan tänka sig att politiska teman gör sig 

bättre inom filmer med ett högre berättartempo, att personer som föredrar den typen av film är 

mer mottagliga för propaganda, att actionfilmen som filmtyp är bättre på att förmedla 

politiska budskap, att målgruppen för den typen av påverkansarbete främst föredrar action och 

äventyrsfilmer, att skurkgestaltning baserat på de då rådande världspolitiska hoten gör sig bäst 

inom thrillers, äventyrs- och actionfilm eller helt andra skäl till att det verkar förhålla sig så. 

Det verkar inte vara en slump att det främst är inom denna typ av genres som det så tydligt 

förekommer, även om det även förekommer inom andra filmgenres, men oavsett så 

förekommer det inte i lika stor utsträckning som litteraturen lätt kan få oss att tro. 

Jag finner alltså att man kan se den realpolitiska agendan avspeglas inom vissa filmer, men 

långt ifrån alla.  Min teori kring att man kan se en koppling mellan filmens politiska tema 

samt skurkrollens gestaltning och den rådande politiska agendan då filmen gjordes faller, då 

en tydlig sådan inte kan påvisas. Det förekommer i viss film, men är inget man kan 

generalisera kring, och trots att det är något som flitigt tas upp i litteraturen så stämmer det 

                                                   
59 Red Dawn, Dan Bradley, USA, 2012 
60 Red Dawn, John Milius, USA, 1984 
61 http://www.bbc.com/culture/story/20141106-why-are-russians-always-bad-guys (2018-04-
19) 
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inte överens med verkligen, vilken min studie av de fem mest framgångsrika filmerna under 

kalla kriget och de fem mest framgångsrika filmerna efter kalla kriget visat. 

Min slutsats är således att man kan se en tydlig koppling mellan filmens skurkar och den 

rådande politiska agendan i viss film, men inte i merparten. Nedslag i forskningslitteraturen 

ger bilden av att detta är mycket vanligt förekommande, om än nästan obligatoriskt för att 

säkerställa lyckad ekonomisk välgång, men en genomgång av de mest inkomstbringande 

filmerna visar att det snarare är motsatsen.  

Av de tio exempelfilmerna som dragit in mest pengar så har flera politiska teman, dock är det 

i en mycket få fall det finns en tydlig relation till USA:s då främsta externa hot. Om man 

istället väljer att inrikta sig på actionfilmen så är kopplingen tydligare. Huruvida ickepolitiska 

filmer drar in mer pengar överlag, att man väljer att göra politiserad film främst inom 

actiongenren för att få bättre påverkan eller om det främst är där målgruppen finns är ett 

område för vidare studier. 
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