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Abstract 
 

The similarity between the Russian and the Indian, in a Cold War context, may be ambiguous 

considering the ethnic-social variables and the period in time from where the Indians relate. 

However, by analyzing these, as well as other, characters in the exhibition of movies, we 

could learn something about the ideology of the time from which the movies derive.  

 

This study examines ideology and movies in the Cold War era and concludes that the Indian, 

for example, may be representing the values of the common public enemy, originating from 

the Cold War ideology. The movies examined, regardless of influence of distinct Cold War 

themes or lack of such themes, carry attributes that give evidence of typical Cold War 

ideology. The fear of communism and common enemies connected to a Cold War context, the 

thought of America as the land of the free – with the horizon in the ending of the movies as 

metaphoric to freedom – and the moral rhetoric that connects to the American thought of a 

duty as a global savior, are all signs of the Cold War ideology. 

 

Even though the messages are somewhat clearer and more distinct in the movies with Cold 

War motifs, the fact that ideology is projected through other movies as well should be 

considered essential for the continuing study of movies as cultural artefacts.  
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Inledning 
Är det en tillfällighet att antagonisten i Hollywood-filmer, från i synnerhet kalla kriget, ofta är 

av ryskt ursprung? Anledningen till varför motståndaren inte alls lika ofta utgörs av en 

fransman eller italienare är måhända inte vad den betalande publiken reflekterar över, men 

likväl är det en intressant företeelse att analysera och diskutera. När företeelsen undersökts – 

ryssen återspeglar en anti-kommunistisk trend, präglad av kalla krigets ideologi – bildas nya 

frågor. En av dem kan vara: vad har ryssen gemensamt med indianen?  

 

Vi lever i en tid där olika medier flutit samman och där medieutbudet har ökat.1 Men det 

fanns en tid före denna, då utbudet var begränsat och där tittaren i mindre utsträckning 

ifrågasatte mediernas egentliga agenda – samtidigt som ett diplomatiskt, kapprustande, kallt 

krig pågick, där ideologiska yttringar tenderade att radikaliseras för att betona respektive sidas 

överlägsenhet och rättfärdighet. I en tid där gammal och ny media kolliderar, blandas och tar 

ny form blir de forna mediernas inneboende lagringar och avtryck från sin tid av värde för en 

analys.  

 

När någon nämner kalla kriget är det få som inte kan relatera till den, till stor del, dolda 

konflikt som ägde rum under nästan halva 1900-talet – antingen genom egna erfarenheter 

eller genom det som presenterats i skolundervisning, massmedia och populärkultur. 

Avtrycken och spåren efter kalla kriget är många: det finns politiska, diplomatiska, militära 

diskussioner och dilemman, samtliga bärandes arv från kalla krigs-perioden. De ideologiska 

föreställningarna av öst och väst präglas säkerligen av de ideologiska stereotyper som växte 

sig starka under kalla kriget. 

 

Kalla kriget var en konflikt som påverkade länder och samhällen och som fortfarande gör det. 

Det var en konflikt som inte enbart analyserats ur ett militär-realistiskt perspektiv (där 

eventuella motsättningar i den militära maktbalansen står i fokus) – snarare har den 

ideologiska kontexten och de kontrasterande motsättningarna mellan öst och väst kommit att 

symbolisera konflikten. Det är dock först på senare tid som den ideologiska kontexten, med 

dess budskap och påverkan, ansetts spelat en stor roll för utvecklingen av konflikten. Först på 

senare tid har alltså forskare låtit den ideologiska grunden, som i båda blocken härstammar 

                                                 
1 Jenkins 2006:3 
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från en tid långt innan kalla kriget, utgöra objekt för en analys av samma mått som andra 

teorier och perspektiv:  

 
Ideologies and ideological notions mattered in the cold war much more than previous generations of 

political scientists believed. Either as cognitive frameworks or in their capacity as power-projecting 

tools, or – if one want to take a purely instrumental approach – as mere propaganda instruments, ideas 

were an essential component of the cold war world.2 

 

Som nämns i ovanstående citat finns det olika sätt att se på ideologier, men i samtliga fall går 

det att konstatera att de spelade en roll under kalla kriget. Och det är denna roll som dels 

kommer att undersökas och diskuteras i denna uppsats. 

 

När någon nämner ordet film är det få som inte kan relatera till någon sorts erfarenhet av 

densamma. Film kan också, precis som ideologier, uppfattas och tolkas på mängder av olika 

sätt. Det är upp till tittaren att medvetet eller omedvetet välja perspektiv, och i detta fall var 

det upp till mig som författare och ”utförare” av studien att göra detsamma, och för mitt syfte 

i kombination med forskningsområdet blev filmens kulturella uttryck och avtryck det 

väsentliga.  

 

För att kunna analysera kalla kriget och dess ideologier blir alltså film, förhoppningsvis, ett 

exceptionellt instrument: kalla krigets period, den senare delen av 1940-talet till tidigt 1990-

tal,3 utgör ramen för inom vilken Hollywoodfilmen hann uppleva upp- och nedgång och där 

branschen återhämtade sig och växte till den miljardindustri som branschen idag utgör. Film 

är dessutom ett utmärkt sätt att studera historien på, även om det utgör vissa svårigheter 

jämfört med den traditionella historieforskningen: ”film is neither the type of 'document' of 

earlier periods that historians are accustomed to working with, nor the traditional medium 

with which historians have informed us about the past”.4 Det faktum att film som 

kommunikations- och lagringsmedium så snabbt blev en signifikant del av västvärldens 

informationsflöde och vardagsliv har medfört att historiker haft svårt att lika snabbt 

acklimatisera sig till den form av källa som det faktiskt innebär. Men trots uppenbara och 

                                                 
2 Dockrill & Hughes 2006:103 
3 Dockrill & Hughes 2006:103. Det finns olika tolkningar och avgränsningar till kalla krigets tidsram, varpå jag 
valt att hålla mig till ungefärliga mått (andra halvan av 1940-talet och början av 1990-talet) eftersom noga 
definierade gränser inte spelar någon större roll för studien. 
4 Chopra-Gant 2008:2 
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mindre uppenbara svårigheter och dilemman, som kommer att presenteras vidare i följande 

kapitel, är film ett spännande, uttrycksfyllt och intressant medium vars fördel och nackdel 

ligger i det faktum att det är så mångfacetterat. För att lättare förstå ideologier under kalla 

kriget blir denna undersökning och analys förhoppningsvis både utmanande och lärorik. 
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Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att studera kalla kriget genom att undersöka hur dess ideologi satte avtryck i 

amerikansk populärkultur. Jag vill med hjälp av filmer undersöka hur kalla kriget 

avspeglades, och till viss del upplevdes, i populärkultur från framförallt västblocket. En 

återkommande fråga för min analys blir således hur filmernas innehåll och i synnerhet uttryck 

står i relation till samhället och kalla kriget.  

 

Med en analys av filmer och recensioner av desamma vill jag alltså kunna se hur kalla krigets 

ideologier tog sig uttryck. Ideologier spelar en större roll än man tidigare trott, och spår av 

ideologerna finns att hitta överallt. Genom att analysera och visa hur karaktärsdrag och 

mönster, som går att koppla till kalla krigets ideologier, eventuellt (och förhoppningsvis) är 

representerade i samtliga filmer och eventuellt också i recensionerna kan jag diskutera den 

ideologiska påverkan som fanns mellan olika nivåer i samhället. Med hänvisning till den 

forskning som framhåller filmer som en avspegling av samhällskultur vill jag alltså med min 

undersökning validera teorin om ideologierna, då i synnerhet kalla krigets ideologier, och 

dess påverkan på samhället – och kanske även vice versa.  

 

Mycket forskning har gjorts om kalla kriget och populärkultur, men desto mindre har man 

undersökt hur man kan hitta spår av dåtidens ideologier i exempelvis de filmer som inte 

uttalat och konkret på något sätt behandlar eller anknyter till kalla kriget. Kan man se samma 

spår av ideologier i dessa filmer som i de som har tydliga kalla kriget-motiv?  

 

För att underlätta och konkretisera arbetet har jag utgått från följande frågeställningar: 

 

• Vad kännetecknade den amerikanska ideologin under kalla kriget? 

• Hur satte kalla kriget och dess tillhörande ideologier avtryck i film under kalla krigets 

gång? Hur påverkades filminnehållet av kalla kriget och dess ideologiska budskap? 

Hade filmerna någon påverkan på ideologi under kalla kriget?  

• Finns det mönster för hur filmerna utvecklades och förändrades i relation till kalla 

kriget (tidsmässiga, ideologiska, politiska)?  
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Metod och källor 
Denna undersökning ämnar fördjupa kunskapen om samt bekräfta och förtydliga kalla krigets 

ideologiska uttryck. Med hjälp av spelfilmer, ett källmaterial som fortfarande är relativt 

outnyttjat, samt recensioner vill jag alltså hitta spår av ideologier och politisk kultur som var 

typiska för kalla kriget. Till största del kommer jag att fokusera på filmerna medan 

recensionerna kommer att fungera som ett komplement till min analys. 

 

Genom att analysera två filmer vardera för årtiondena 1960, 1970 och 1980 vill jag kunna 

undersöka och besvara frågeställningarna. Analysen består av granskning av filmer och 

recensioner, och den löpande analysen förhåller sig samtidigt till litteratur och tidigare 

forskning som behandlar kalla kriget, filmhistoria och filmvetenskap. Jag kommer att leta 

efter uttryck som går att koppla till den amerikanska ideologin under kalla kriget. 

Huvudtermer för min undersökning är demokrati, frihet – både social-liberal och ekonomisk 

(kapitalistisk) sådan – samt rädslan för kommunism, kollektivism och ”fienden från öst”. 

 

Jag har låtit analysera dåtida recensioner av filmerna för att vidga undersökningen och dess 

innehåll. Recensioner bär också avtryck från sin tid, och framför allt kan analysen av 

recensionerna vittna om dåtidens tankesätt och samhällsklimat – både om filmerna som de 

behandlar och samhället (och kalla kriget) som de skrivits i. Detta är till nytta eftersom risken 

annars finns att man gör orimliga efterkonstruktioner som baserar sig endast på de slutsatser 

som nutida forskning har kommit fram till – istället kan man med hjälp av recensionerna 

jämföra sin egen analys av filmen med den som respektive kritiker presenterar, för att på så 

sätt möjligtvis validera analysen.  

 

Källor och urval 
Urvalet av filmer har gjorts med hänsyn till undersökningens karaktär och syfte – eftersom jag 

har en hypotetisk teori och ansats till ämnet som handlar om att ideologiska spår och avtryck 

finns överallt, så försöker jag hitta parhästar som, trots olika motiv, visar samma tendenser. 

Hälften av filmerna som valts är filmer med uppenbara kalla kriget-motiv. Kontext, miljö 

och/eller handling går därför att anknyta till kalla kriget, och dessa filmer fungerar som en 

”mall” för att jämföra och analysera resten av filmerna, som i det närmaste är slumpvalt 

utvalda efter vissa kriterier. Dessa kriterier var att genren skulle vara thriller, krigsfilm eller 
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western, p.g.a. den uppenbara verklighetsförankring och konflikt som finns i filmer inom 

dessa genrer. Film skulle dessutom ha gjorts inom ett av årtiondena 1960, 1970 eller 1980 

(alltså under kalla kriget-perioden). Dessa decennier prioriterades främst eftersom 

forskningen tenderat att fokusera på 1950-talets populärkultur i förhållande till kalla kriget.5 

Det viktigaste kriteriet är dock att det inte finns uppenbara kalla kriget-motiv för dessa filmer. 

På så sätt blir analysen också mindre färgad av senare och nutida referenser och analyser.  

 

Filmerna som jag valt att analysera är följande:  

 

• Major Dundee (1965) 

• De gröna baskrarna (1968) 

• Telefon (1977) 

• Hetsjakten (1977) 

• Drakens år (1985) 

• Top Gun (1986) 

 

Av dessa filmer är De gröna baskrarna, Telefon och Top Gun filmerna med tydliga kalla 

kriget-motiv och teman.  

 

Valet av att inkludera filmer som är mindre kända och som inte konkret och vid en första 

anblick representerar bilden av kalla kriget är nödvändigt, inte bara för att det passar syfte och 

ställda frågeställningar. Det finns ett urval av vilka filmer som blir framstående och 

ihågkomna i samhället, som till stor del är politiskt: ”det politiska urvalet, som vid ett första 

påseende förefaller verka efter objektivt universella och tidlösa kriterier, har det problemet att 

det är individer eller mindre grupper, ofta män, som gör urvalet. De objektiva kriterierna 

baseras på vad som eventuellt kan vara nyttigt för samhället”.6 Därför kan de mindre kända 

och framstående filmerna vara av stort värde för analysen, eftersom de bidrar till en bredare 

och mer rättvis bild av den dåtida kulturen och, i det här fallet, utryck som handlar om och är 

konsekvensen av ideologier i samhället.  

 

                                                 
5 Biskind fokuser med sin Seeing is belivieng på 1950- och 60-talet, Hoberman fokuserar i sina böcker An army 
of Phantoms och The Dream Life i synnerhet på samma tidsförlopp som Biskind. 
6 Gustafsson 2006:480 
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Metodiska och källkritiska beaktanden 
Urvalet av filmer gjordes med de redan presenterade kriterierna i åtanke, men innebar trots 

det en svårighet i filtreringen – hur gör man urvalet utan att påverkas av subjektivitet? För att 

låta filmerna vara så objektivt utvalda som möjligt lät jag söka på nyckelorden cold war på 

Internet Movie Database.7 Jag valde sedan, slumpvis, ett årtal för att sedan välja en film som 

det fanns recensioner om (från tiden då filmen visades). På samma sätt sökte jag, när jag 

letade filmer utan kalla kriget-motiv, efter filmer med war, western och/eller thriller som 

nyckelord. Jag valde sedan ett årtal och en film som jag inte kände igen och som det fanns 

recensioner om, samt inte var märkt med kalla kriget som nyckelord. Recensionerna är 

hämtade från New York Times och Washington Post.  

 

Film som källmaterial innebär vissa dilemman: vid en första anblick påminner filmen inte alls 

om de skrivna källorna, men de båda källorna har en sak gemensamt, nämligen att tolkningen 

och budskapet av dem båda sträcker sig långt bortom vad som visas i text och bild:  

 
A written work is based upon data, but the totality of its words transcend the data and launch into a 

realm of moral argument and metaphor. Film also utilizes data, if in a rather more casual way, before it 

too launches into the same realm. Vision, metaphor, overall argument or moral is precisely the point at 

which film and written history come the closest to each other. The details of the past are necessary, 

interesting, even fascinating but what we really want to know is how to think about them, what they 

mean.8 

 

Den (speciellt svenska) källkritiska metoden fokuserar i synnerhet på skrivna källor och 

förlitar sig på att man ska kunna utvinna en konkret sanning ur materialet. En film kan inte 

användas på detta sätt, varken när man använder den som historisk artefakt eller förmedlare 

av en historisk händelse – å andra sidan är filmerna i denna undersökning inte heller tänkta att 

användas för att fastslå konkreta fakta, utan filmen i sig är alltså en artefakt. ”Nya typer av 

källmaterial kräver nya frågor, frågor som inte nödvändigtvis är ute efter att fastställa 

kronologin i ett historiskt skede eller den politiska hackordningen i en historisk händelse”.9 

 

Ideologier är, som nämnt innan, ett brett begrepp, vilket medför vissa svårigheter i studien av 

dem – de är svåra att karaktärisera. En metod kan vara att ”utgå ifrån de aktörer som man 
                                                 
7 www.imdb.com  
8 Rosenstone 2006:163 
9 Gustafsson 2006:479 
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studerar och karaktärisera deras ideologier eller åsikter som de kommer till uttryck i 

materialet”,10 vilket är precis vad som görs i denna studie. 

 

Det är också av värde att nämna att resultatdelen, som vävs samman med en fortlöpande 

analys, är svår att hålla helt objektiv – tolkningen av film präglas av tittarens personliga 

värderingar och upplevelser, precis som filmer i sig präglas av sin tid på ett eller annat sätt. 

Jag har dock, med hjälp av litteratur, försökt att utgå från de konventioner och förklaringar av 

exempelvis karaktärer som är vanliga i Hollywood-filmen, t.ex. hur man via motiv och 

drivkrafter kan definiera och hitta filmens antagonist (motståndare).11 

 

Historievetenskaplig filmanalys – teoretiska verktyg 
Nya typer av källmaterial kräver således också nya metoder, även om den klassiska 

källkritiken med dess grundpelare närhet, äkthet och tendens kommer att beaktas i detta arbete 

– frågan om tendens är t.ex. av stort värde för min analys. Men det krävs också 

specialkunskaper om filmens språk, om t.ex. ljussättning, redigering och genrekonventioner.12 

I denna undersökning kommer filmerna analyseras som helheter, där jag gör nedslag i vissa 

tekniska och narrativa delar som anknyter till syfte och frågeställningar. Helheten blir här det 

budskap, eller meddelande, som filmen utgör – omedvetet eller medvetet.13 Det krävs då att 

man försöker se under ytan, i synnerhet när det gäller de filmer som inte har ett uttalat kalla 

kriget-motiv: ”those layers of possible meaning that lie below the surface of a text”.14 Genom 

att studera filmerna i förhållande till dess historiska kontext kan man utläsa vissa tidsbundna 

sociala företeelser och roller:  

 
Indirectly and obliquely, movies are social representations. That is, they derive their images and sounds, 

themes and stories ultimately from their social environment. In fictional films, characters are given 

attitudes, gestures, sentiments, motivations, and appearances that are, in part at least, based on social 

roles.15 

 

                                                 
10 Dahlgren & Florén 1996:202 
11 Bordwell & Thompson 2010:102 
12 Gustafsson 2006:483 
13 Allen & Gomery 1985:165 
14 Allen & Gomery 1985:165 
15 Allen & Gomery 1985:158 
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Dessa roller kopplar jag vidare till den ideologiska kulturen för tiden då filmen gjordes och 

kalla kriget i allmänhet, för att kunna se hur de eventuellt hänger ihop. 

 

Jag använder mig av både bokstavstolkning samt systematisk tolkning, där 

bokstavstolkningen handlar om att tolka språkbruket (i detta fall kulturella och ideologiska 

artefakter) utifrån språkbruket vid den tid som texterna/filmerna tillkommit. Språkbruket i 

filmerna handlar om vad som kommuniceras med filmen, alltså genom audiovisuella medel. 

Där är exempelvis ljussättning, handling och repliker delar av kommunikationen till tittaren.  

Den systematiska tolkningen handlar om relationen mellan olika texter. I detta fall blir 

filmerna representativa för texterna: hur relaterar texten/filmen till andra texter/filmer. Detta 

görs då jag jämför filmer med och utan tydliga kalla kriget-motiv. Filmerna relateras också till 

de texter som behandlar kalla krigets ideologiska och allmänna utveckling. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Dahlgren & Florén 1996:200 
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Bakgrund 
I detta kapitel kommer i synnerhet USA:s ideologiska historia att diskuteras i förhållande till 

kalla kriget. Dessutom diskuteras film under kalla kriget, kulturella och ideologiska avtryck i 

film samt tidigare forskning inom de områden som berörs i uppsatsen.  

 

Till att börja med kan det vara av värde att definiera ett så pass mångtydigt begrepp som 

ideologi. En vanlig definition är att ideologi är en sorts samhällsåskådning: ”en ideologi i 

denna mening utgör en någorlunda sammanhängande enhet, vilken innehåller såväl 

antaganden om verklighetens beskaffenhet som värderingar och handlingsnormer”.17 

Begreppet kan användas för att beskriva kollektiva uppfattningar och samhällsåskådningar, 

och måste inte begränsas till politikens värld, även om den politiska ideologin är vanlig i 

diskussionen om ideologi.18 

 

Dockrill & Hughes framhåller olika tolkningar av begreppet: ”Bracher, among others, defines 

ideology as a […] vision of the world, which implies a significant amount of simplification 

and of exploitation of political ideas in order to mobilise and control large masses of 

population”.19 Samtidigt framhåller Dockrill & Hughes att detta synsätt, om än fruktbart i 

vissa fall, inte går att använda för att förstå de stater som (kan antas) inte använde eller 

använder ideologier som ett instrument i syfte att kontrollera stora massor. En annan 

definition av ideologier betonar hur ideologier blir ett sätt att förstå annars obegripliga sociala 

situationer, där man skapar sig ett kollektivt medvetande och samvete och en gemensam 

uppfattning – det outtalade, omedvetna ändamålet blir då att skapa mening i livet.20  

 
Ideologier byggs upp av någorlunda sammanhållna och systematiskt fattade idéer som finns i 

människors medvetande. Mentaliteterna bildar i sociala sammanhang en slags brygga mellan idéerna å 

ena sidan och sociala rollstrukturer och handlingsmönster å den andra. Mentaliteter är åsikter, attityder, 

normer och dagliga vanor som delas av kollektiv och ligger på ett halvt medvetet, halvt omedvetet plan. 

De kan gälla djupt personliga, existentiella frågor men också etikett och god ton, attityder till arbete, 

politik och vilka andra som helst socialt relevanta företeelser.21 

 

                                                 
17 www.ne.se [hämtat 2011-04-25] 
18 Den politiska ideologin kommer också att utgöra en stor del av detta arbete. 
19 Dockrill & Hughes 2006:73  
20 Dockrill & Hughes 2006:74. Denna definition diskuteras utifrån upphovsmannen Clifford Geertz perspektiv. 
21 Dahlgren & Florén 1996:203 
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Ideologier är alltså samhällsåskådningar som formas ur den kultur de finns i, med flertalet 

olika variabler som påverkar variationen.  

 

Den amerikanska ideologin är likt begreppet ideologi mångfacetterad, p.g.a. dess variationer 

och tolkningar. Det finns uttryck som är så starka att de definierar kärnan i den amerikanska 

ideologin under hela kalla krigets tidsperiod. Där utgör nyckelord som frihet, demokrati och 

rättvisa ramen till den amerikanska ideologin, sprungen ur liberalismen. Dess innehåll bygger 

mycket på moral och ideal – mer än i exempelvis Västeuropa.22 Där finns den amerikanska 

patriotismen, rättigheten och möjligheten till politiskt engagemang och påverkan, 

kapitalismens fria marknad, den privata företagsamheten, konkurrensen i det sociala livet 

etc.23  

 

Ända sedan 1700-talet sökte man att motverka en centraliserad makt i USA, vilket blev en del 

av landets ideologi och politik. Den teknologiska, moderna utvecklingen skapade en identitet 

av amerikaner som länkade dem samman med den fria marknaden, och att delta i den fria 

marknaden – kapitalismen – blev en del av dem amerikanska kulturen och även den 

amerikanska utrikespolitiken.24 Kapitalismen var under kalla kriget och är, p.g.a. sin 

avgörande betydelse för både organiseringen av ekonomi och samhälle samt påverkan av 

värderingar, alltså en stor del av den amerikanska ideologin: ”västsidan kom att stå inte bara 

för den gängse parlamentariska demokratin utan också för en utpräglat kapitalistisk 

ekonomi”.25 

 

Moraliska åtaganden kom att spegla USA under kalla kriget,26 med deras interventioner mot 

kommunism i exempelvis Iran, Korea och Vietnam som exempel. Man sökte aktivt, i sin 

utrikespolitik, att exportera vissa symboler som kunde vara strategiskt nyttiga i exempelvis 

konflikter: den amerikanska osjälviskheten, hårdförheten och empati är exempel på detta.27 

Bilden som målades upp av USA visade en kompromisslös ”hjälte” på den globala arenan.28 

 

                                                 
22 Dockrill & Hughes 2006:76-80 
23 Whitfield 1996:53-54 
24 Westad 2005:27 
25 Eriksson & Frängsmyr 2004:236 
26 Westad 2005:14 
27 Latham 2000:211-213 
28 Dockrill & Hughes 2006:79 
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Kalla kriget – en ideologisk konflikt 
Med hänvisning till andra världskriget kan man se hur ideologi som propagandamedel både 

var en växande och betydande faktor, för både alliansen och axelmakterna, och under ett sekel 

som senare kom att kallas för ”ideologiernas århundrade” skulle ideologiernas närvaro inte 

komma att minska under efterkrigstiden.29 Under kalla kriget kom de ideologier som 

kännetecknade USA att bli ännu tydligare, för att stärka bilden av USA – friheten och 

moralen växte alltså ännu starkare under kalla kriget.  

 

Ideologierna tillkom dock inte på 1900-talet, utan kan spåras längre bakåt i tiden. Den 

amerikanska revolutionen kan ses som en pelare för den amerikanska ideologins grund och 

”speglade ett djupt misstroende mot maktkoncentration”.30 Den politiska modellen, lånad från 

franska statsvetare och filosofer, och den ideologiska grunden, med den kännetecknande 

friheten för individen, jämställdheten och nationalismen, tog form. Den politiska agendan, 

uttryckt i självständighetsdeklarationen av Thomas Jefferson, handlade om varje människas 

lagliga rättighet till frihet och möjlighet – inte lika mycket om de sociala skillnader som 

uppstod i och med skillnader i välfärd och inkomst. Det viktiga var att möjligheten fanns – 

jämställdhet var på många sätt en ambition och ett strävansmål: ”equality meant equality 

before the law, not equality of political participation or wealth”.31 

 

Det var i och med Oktoberrevolutionen och kommunismens (den kontrasterande politiska 

ideologin till den amerikanska liberalismen) etablering i Ryssland som den ideologiska 

konflikten mellan USA och Ryssland (Sovjetunionen) tog form: Lenins kommunism och 

rädslan för kollektivism32 gjorde att kommunism snart blev bannlyst i USA eftersom fruktan 

för dess utbredning var stor efter en serie av strejker och bombattentat. Den period som kom 

att bli känd som the Red Scare,33 kommunistskräcken, ägde rum, med paranoia och rädsla för 

det som kunde kopplas till kommunism: ”I USA utvecklades kommunistskräcken till ren 

förföljelse av oliktänkande”.34 Röda flaggor blev bannlysta i 28 stater, statsåklagare Palmer 

förbjöd gruvarbetare att strejka och man utvisade ett antal utlänningar som misstänktes för 

kommunistiska aktiviteter.  Det skapades anti-kommunistiska föreningar, vilka kritiserade och 

                                                 
29 Dockrill & Hughes 2006:73 
30 Gaddis 2008:22 
31 McKay 2007:664 
32 Westad 2007:16 
33 Kennedy-Pipe 2007:47 
34 Eriksson & Frängsmyr 2004:235 
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fruktade det kommunistiska föraktet av religion samt olikheterna med deras traditionella, 

kristna samhällsvärdringar. Vissa grupper såg kvinnans växande status inom kommunismen 

som hotfull. Man fruktade kollektivismen, en tanke som funnits i den amerikanska ideologin 

långt innan 1900-talet.35 Kommunistskräcken kom att finnas kvar, men i varierande grader – 

på 1930-talet ökade medvetenheten och rädslan för den totalitarism som växte sig starkare i 

Sovjetunionen.36 Samtidigt fick Stalin och hans politiska ideologi och styrelsesätt i vissa 

kretsar ett bättre rykte: vissa vänsterorienterade offentliga personer beundrade till och med 

Sovjetunionen, speciellt när förutsägelsen att kapitalismen så småningom skulle krascha 

visade sig stämma i och med börskraschen 1929.37 Det andra världskriget skapade dock hopp 

och tilltro till styrkan hos USA, vars roll innan andra världskriget inte var i närheten av den 

supermakt landet kom att bli efter detsamma.  

 

Många faktorer bidrog till starten av det kalla kriget (vars exakta årtal varierar beroende på 

vilken händelse man ser som utlösande). Trots att USA och Sovjetunionen fått annat än 

ideologi att fokusera på i och med andra världskriget (även om Stalin hade planer på att 

expandera och sprida kommunismen redan då38), blev konflikten ett faktum snabbt när kriget 

tagit slut. När järnridån tog form ur askorna från andra världskriget påskyndades konflikten 

mellan öst och väst, Sovjetunionen etablerade sin kommunism i Östeuropa med oroade 

amerikaner som följd, USA utvecklade atombomben med oroade ryssar som följd, Roosevelt 

dog vilket ödelade det amerikansk-sovjetiska samarbetet.39 

 

Med den sovjetiska atombomben (1949) ökade rädslan och medvetenheten hos det 

amerikanska folket:  

 
Den ökande medvetenheten gick hand i hand med att bomben började accepteras som ett existentiellt 

livsvillkor […] Parallellt med det kalla kriget och den begynnande kapprustningen kom de 

antikommunistiska stämningarna att genomsyra det amerikanska samhället. Att vara emot atombomben 

blev liktydigt med att i bästa fall vara duperad av kommunisterna, i sämsta fall att vara kommunistisk 

medlöpare eller spion.40 

 
                                                 
35 Westad 2007:11 
36 Maland 1979:697 
37 Tosh 2000:184. Denna förutsägelse är en del av den marxistiska modellen, man tror således att alla 
kapitalistiska stater förr eller senare ”kraschar”. 
38 Zubok 2009:21 
39 Kennedy-Pipe 2006:69 
40 Godhe 1999:4 
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Reaktionen på kommunismen, ända sedan the Red Scare, kom att understryka det faktum att 

densamma ideologin inte passade de amerikanska värderingarna som hade sin grund i friheten 

för individen, och skillnaderna mellan ländernas ideologier och dess motsatsförhållanden kom 

att bli rådande för resten av kalla kriget. 41 Dessutom kom dessa skillnader på sätt och vis att 

vara nödvändiga för respektive sidor, för det var med hjälp av kontrasterande exempel från 

”fienden” som de kunde framhålla de positiva delarna av den egna ideologin:  

 
US foreign policy in the Cold War and the representation (and manipulation) of a Soviet threat was a 

key factor in the construction of a post-war American national identity based on the idea of ’freedom’ 

as a uniquely American characteristic in contrast to the ’foreign’ and ’hostile’ ideas and values of 

socialism, equality, and collectivism.42 

 

Den amerikanska ideologin kan ses som vilande på två grunder under kalla kriget: ”that the 

structure of American society was basically sound, and that Communism was a clear danger 

to the survival of the United States and its allies”.43 Även om risken för en direkt konflikt 

med Sovjetunionen upplevdes som relativt liten under 1950-talet ville man vårda den globala 

trovärdigheten och respekten: ”they [USA] were certain that the Kremlin was determined to 

[…] destroy America’s international credibility, and steadily undermine the system of 

political and economic alliances the United States had attempted to construct”.44 Därför förde 

man också en utrikespolitik som handlade om att hålla tillbaka kommunismen. I kombination 

med strävan att sprida kapitalism (på samma sätt som Sovjetunionen ville sprida 

kommunismen) och rädslan för kommunismens utbredning är Trumandoktrinen och 

Marshallplanen samt interventioner exempel på de utrikespolitiska medel som användes.  

Man hade en uppfattning om sig själva som moraliskt skyldiga att intervenera i världen: ”a 

world requiring America’s resources and enlightened tutelage”.45 

 

Efter andra världskriget blev USA snabbt den mäktigaste nationen i världen tillsammans med 

Sovjetunionen, och det amerikanska folket ägnade inte mycket tid åt kritik av den egna 

politiken. ”Trots arvet efter slaveriet, trots att urinvånarna nästintill utplånades och trots 

ihållande etnisk, sexuell och social diskriminering kunde USA:s medborgare 1945 fullt 

                                                 
41 Kennedy-Pipe 2007:47 
42 Cox & Stokes 2008:66 
43 Maland 1979:698 
44 Latham 2000:16 
45 Latham 2000:223 (citat); Westad 2007:34 
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trovärdigt påstå att de levde i världens friaste samhälle”.46 Det ”folkliga” stödet för respektive 

ideologi och politik var dock böljande: vid slutet av 1960-talet kritiserades den amerikanska 

kapitalismen av en ny våg ungdomar som, olikt tidigare generationer, såg på sitt lands politik 

med en kritisk blick.47 Vietnamkriget kom att bli symboliskt för en tid med protester och 

växande intresse för de socialistiska och kommunistiska idéerna, där den sociala rättvisan och 

välviljan för människan var en del av ideologins export.48 Omkring 1980 var dock den 

vänsterorienterade, kritiska rörelsen mer eller mindre ”borta från scenen”: 

 
Istället framträdde nu de politiska, sociala och ekonomiska svagheterna i östblockets stater allt tydligare 

[…] Samtidigt fick de idébärare som ansåg att kapitalistisk marknadsekonomi och demokrati är intimt 

sammanhörande ta över ledning av kulturdebatten, och den nyliberala förkunnelsen blev tongivande.49 

 

Symbol eller nödvändighet – betydelsen av den amerikanska ideologin 
Kalla kriget har studerats ur olika perspektiv, med olika intentioner och således olika 

slutsatser som följd. Gemensamt för dem alla är att de i någon mån diskuterar ideologier 

under kalla kriget. Det som skiljer dem åt är det faktum att de ger ideologier och politiska 

ambitioner olika tyngd och betydelse. Gaddis, som i synnerhet koncentrerar sig på den 

militära och geografiska maktbalansen när han presenterar bakgrunden till den supermakt som 

USA kom att vara under kalla kriget, menar att amerikanerna kunde bygga sin stat tack vare 

”att de på olika sätt strängt begränsade statens makt att styra över vardagslivet: genom att 

hålla idédebatten i gång, organisera ekonomin och bedriva politik som de själva ville”.50 Han 

belyser alltså det faktum att USA:s politiska, demokratiska apparat innefattar en ständigt 

pågående, reflekterande diskussion där ideologiernas utformning analyseras och 

kommenteras. Annat var det i Sovjetunionen, menar han, där friheten blev lidande för 

medborgarna i Sovjetunionens auktoritära, industriella stat.  

 

På så sätt kan man se hur ideologins betydelse till synes var viktig för byggandet av staten, 

men hur viktiga var ideologierna för kalla kriget? Man har på senare tid funnit ideologiernas 

betydelse större än man tidigare antagit: ”US foreign policy decision making was to a 

significant extent conditioned by the prevailing political values and ideological frameworks 

                                                 
46 Gaddis 2008:22 
47 Eriksson & Frängsmyr 2004:236 
48 Westad 2005:39 
49 Eriksson & Frängsmyr 2004:236 
50 Gaddis 2008:22 
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located within American domestic politics”.51 Många menar att ideologierna alltså spelade en 

stor roll – även om den rollen ser annorlunda ut i olika forskares ögon. En del menar att det 

faktum att konflikten mellan öst och väst tog slut först när Sovjetunionen reviderade sin 

ideologiska ställning borde betyda att ideologin spelat en stor roll.52 

 

Den ideologiska konfrontationen hade stor relevans för kalla kriget: ”We have seen how 

ideological hostility and fear, certainly on the American side, foreclosed the possibilities of 

cooperation after 1946, even when it would have been in the broader interests of both sides to 

pursue it”.53 Den amerikanska utrikespolitiken kom att styra och avspegla den amerikanska 

ideologin under kalla kriget: med symboler och bilder av frihet, anti-kommunism, modernitet 

och tilltro till teknologi blev dess propagandamaskin en avspegling av landets värderingar – 

man lät gärna exportera den amerikanska modellen, lät den agera föredöme för andra länder, 

framförallt för att hindra andra, konkurrerande, politiska ideologier som kommunismen.54 

 

Amerikansk film under kalla kriget 
Naturligtvis blir ovanstående rubrik relativt betydelselös om man belyser det faktum att 

Hollywoodfilm under sin korta livstid nästan aldrig upplevt fredstider – speciellt inte om man 

ser på kalla kriget som just ett långt krig. Men i detta fall spelar det mindre roll huruvida det 

var ett krig eller inte – det är den filmhistoriska kontexten som ska presenteras i förhållande 

till kalla krigets specifika inramning. 

 

En turbulent tid – även i Hollywood 
På 1950-talet ökade mängden filmer med kärnvapenteman – ett tydligt bevis på den samtida 

oron och fascinationen över exempelvis atombomben.55 Hollywood kom att uppleva flera 

kriser: studiosystemet, med sin fördelaktiga kontroll över distributörer och biografer, kom att 

falla samman under 1950-talet p.g.a. ett beslut av högsta domstolen. Filmbranschen tappade i 

slutet av 1960-talet publik, TV-bolagen tappade intresse (och ville följaktligen inte betala lika 

mycket) för filmerna. 1969 förlorade man över 200 miljoner dollar årligen, även om 

                                                 
51 Cox & Stokes 2008:65 
52 Dockrill & Hughes 2006:102 
53 Kennedy-Pipe 2007:155 
54 Westad 2005:38 
55 Godhe 1999:4 
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Hollywood kom att återhämta sig på 1970-talet. Men det var inte enbart ekonomiska 

dilemman som skakade Hollywood,56 p.g.a. rädslan för kommunism blev HUAC (House of 

Un-American Activities) på 40-talet ”inkopplade” i Hollywood för att råda bot på de 

författare, regissörer och producenter vars alster upplevdes som pro-kommunistiska. Tio 

personer, verksamma i Hollywood, som senare kom att bli kallade ”Hollywood Ten”, blev 

kallade till rätten i Washington. Där förhördes de tio, och det beslutades att de inte längre 

skulle få arbeta med film i USA. Svartlistningen fortsatte ända till 1970-talet med sammanlagt 

350, i Hollywood verksamma, personer som på ett eller annat sätt påverkades av HUAC. 

Även skådespelare påverkades: Charlie Chaplin, som misstänktes vara kommunist, trots att 

han konstant förnekade anklagelserna, blev förbjuden inträde i USA. Processerna avtog på 

1960-talet, då HUAC:s rekommendationer för svartlistning började ignoreras i Hollywood 

och protesterna, i samband med växande protester och exempelvis före detta presidenten 

Harry Trumans kritik mot HUAC.57 

 

Ideologier i film under kalla kriget 
Ideologi och kultur – och dess attityder och värderingar – har blivit uttryckta i filmer. Under 

kalla kriget var det inte ovanligt att kalla kriget och tidens paranoia och anti-kommunistiska 

propaganda under exempelvis 1950-talet avspeglade sig i filmerna. Till exempel yttrade sig 

rädslan för strålningsskador i filmer som Them (1954), där myror p.g.a. strålning växt till 

stora bestar, och utomjordingarna i Världsrymden anfaller! (1956) har blivit analyserade som 

symboliska för rädslan för kollektivismen.58 Western var länge en favorit i vardagsrummet i 

amerikanska hem, men på 1960- och 70-talet kom Vietnamkriget och exempelvis kampen 

mot rasism att blottlägga och ifrågasätta de mest fundamentala delarna av Western-genren, 

varpå intresset sjönk.59 Exempel på filmer med kalla kriget-teman finns att hämta från hela 

krigsperioden: från 1940-talets Den tredje mannen (1949), via Dr. Strangelove (1964) till 

Jakten på Röd oktober (1990). Filmer med kalla kriget-teman var som störst under 1950- och 

60-talet, för att marginellt öka från 1980 och framåt, i samband med Reagans Star Wars-

program och den kritik mot atomenergin som Harrisburgolyckan skapade 1979.60 Stilmässigt 

förändrades inte mycket på 1970- och 80-talet – den ”klassiska” filmformen var fortfarande 

                                                 
56 Grainge, Jancovich & Monteith 2007:284 
57 Whitfield 1996:124 
58 Biskind 2000:141-144 
59 Toplin 2002:11 
60 Godhe 1999 
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den vanligaste i Hollywood, även om tekniska framsteg och utvecklingar ägde rum och även 

om de nya 1970-talsregissörerna gärna satte någon personlig prägel på sina verk och ibland 

var ovanligt provokativa.61 

 

Den västerländska rädslan för kommunism yttrade sig på många sätt, och påverkade filmer på 

ett eller annat sätt: Pentagon sökte t.ex. att påverka filmbranschen, exempelvis John Ford och 

John Wayne, i ”rätt riktning”.62 HUAC tvekade som nämnt innan inte att blanda sig i på 

framförallt 1950- och 60-talet – de gav klara och tydliga direktiv till personer i filmbranschen 

i sitt syfte att öka produktionen av filmer som med anti-kommunistiska teman.  

 

Det faktum att myndigheter intervenerade i filmbranschen pekar på två viktiga saker: man 

ansåg, åtminstone på den tiden, att film bar på ideologier som påverkade sin publik och man 

ansåg att ideologier i allmänhet spelade en stor roll och således kunde både främja och skada 

– beroende på vilken ideologi och vilket land det gällde.  

 

Tidigare forskning om ideologier och film 
På senare tid har ideologins betydelse för kalla krigets utformning och utveckling fått spela en 

större roll i forskningen, även om motsatsförhållandena mellan olika forskningsperspektiv 

kvarstår. Det finns dock mycket mer att utforska inom forskningsområdet. Dockrill & Hughes 

menar att forskningen om ideologier under kalla kriget kan visa sig vara en av de mest 

fruktbara studierna man kan göra om kalla kriget.63 Whitfield presenterar också i sin studie 

hur ideologier spelade en stor roll och hur det amerikanska samhället påverkades av kalla 

kriget.64   

 

Det har gjorts flertalet studier där filmer under kalla kriget analyserats i förhållande till den 

globala konflikten. Först och främst gör forskare skillnad i hur man använder film som källor: 

skildrar filmen medvetet något historiskt eller analyseras den som en historisk artefakt: en 

kvarlämning som är färgad av sin tid? Den senare modellen används för detta arbete, men 

båda sätten har blivit använda i forskningen om kalla kriget.65  

                                                 
61 Toplin 2002: exempel på sådana regissörer är Francis Ford Coppola och Martin Scorsese.  
62 Hoberman 2003:9 
63 Dockrill & Hughes 2006:103 
64 Whitfield 1996:231 
65 Chopra-Gant 2008:3 
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Att ideologi är närvarande i filmer med kalla kriget-motiv förvånar nog ingen: det är ofta ett 

medvetet val och en del av handlingen – oftast utgör skillnader eller konflikten mellan öst och 

väst en del av intrigen, som i Järnridån (1948) där Sovjetunionens hotfulla och onda sidor 

blir blottlagda. 

 

Biskind har genomfört en studie där han undersöker kultur och ideologier i filmer under 

tidsperioden 1948-1960-talet. Han studerar filmer, i synnerhet science-fiction-filmer, som inte 

uppmärksammades som kalla kriget-propaganda (på sin tid): ”those films we all saw but 

never really looked at, to excavate the hidden and not-so-hidden messages buried in 

Hollywood movies of the cold-war years”,66 och undersöker filmer som The day the earth 

stood still (1951). Han redovisar och presenterar hur ideologierna är närvarande på flera 

nivåer: både sociala och politiska, höger och vänster. Han slutsats är väntad, men likväl 

intressant: ”all reflect the particular constraints of the fifties cultural and political climate”.67 

Han menar att det inte är någon överraskning att filmerna under 1950-talet reflekterar det 

kulturella och politiska klimatet – en av anledningarna är att de styrdes av HUAC, vare sig det 

gällde organisering av filminspelning eller den aktuella avslutningen på filmens handling – 

men det framgår också att filmernas innehåll inte endast handlar om ideologier: kulturer, 

värderingar, attityder och fördomar är ständigt närvarande. Filmerna på 1950-talet skickade 

många signaler till publiken, vare sig det handlade om klädtrender eller sociala värderingar. 

 

Allen & Gomery framhåller det faktum att alla filmer på olika sätt är sociala representationer. 

De presenterar flertalet tidigare gjorda studier, som bland annat bekräftar att ”stereotypes 

reflect stereotypic attitudes within society”.68 De stereotypiska bilderna i filmer går alltså att 

koppla till de som finns i samhället. Där presenteras också studier som vidare diskuterar 

filmen som kulturell artefakt: ”films provide uniquely accurate reflections of the inner 

workings of a society at a given point in the past”.69 Man presenterar också, utifrån Kracuaer, 

hur filmer reflekterar det kollektiva medvetandet, rotat i det undermedvetna. 

 

                                                 
66 Biskind 2000:3  
67 Biskind 2000:4 
68 Allen & Gomery 1985:159. Denna slutsats gör bl.a. James P. Murray i To Find an Image: Black Films from 
Uncle Tom to Super-Fly. 
69 Allen & Gomery 1985:159. Detta konstaterande görs utifrån Siegfried Kracauers From Caligari to Hitler. 
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Maland presenterar ideologier och kulturer i kontexten som omgav Dr. Stangelove (1964), 

och låter mellankrigstiden och tiden fram till filmens produktionsår analyseras i förhållande 

till de budskap som förmedlas i filmen.70 

 

En del studier har gjorts om filmen som historieberättande, och trots att dessa studier inte 

belyser filmen i sig som historisk artefakt lika tydligt som exempelvis Biskinds Seeing is 

beliving, delar de många likheter, som det faktum att man i mer eller mindre alla studier 

framhåller filmens kraftfulla kommunikationskraft och möjlighet att påverka och skapa 

opinion.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Maland 1979:717 
71 Toplin 1996:225  
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Perspektiv och teorier 
Den historievetenskapliga studien av film innebär vissa teoretiska dilemman. Eftersom mediet 

är så pass nytt, speciellt som källa inom historievetenskapen, är det heller inte lika definierat i 

dess användningsområden och tolkningsmöjligheter som den skrivna källan. Det har dock 

gjorts vissa, löst definierade, försök att dela upp forskningsområdet i olika fält, såsom estetisk, 

teknisk, ekonomisk och social, kulturell och/eller politisk historia. Denna undersökning 

kommer att förhålla sig till den sociala, kulturella och politiska historia och samhällsbild som 

filmen som artefakt förmedlar – således har jag ett social-kulturellt, och till viss del politiskt, 

perspektiv. Men det är också av värde att nämna att dessa nämnda kategoriseringar inte 

utesluter varandra: ”While schemata of this sort can be useful for conceptualising the field as 

a whole it is important to recognise that they should not restrict the possibilty of undertaking 

historical work that falls outside these loosely defined areas”.72 

 

Det finns olika sätt att angripa film som källmaterial på:  

 
För det första som en konkret historisk källa för att visa hur det egentligen var. För det andra som en 

källa till tidsbundna skildringar av händelser och personer i så kallade historiska spel- och 

dokumentärfilmer. För det tredje som källa till tidsbundna föreställningar [min kursiv] kring 

exempelvis kön, klass, etnicitet och generation i spel- och dokumentärfilmer.73 

 

Som kan anas av kursiveringen blir det tredje sättet att använda film inom historievetenskapen 

av mest värde för att undersöka de frågeställningar som jag har, även om vissa tendenser har 

hittats som i en större studie kunnat analyseras vidare. Exempelvis var skådespelarna i många 

av filmerna uttalat eller tydligt konservativa i sin personliga politiska åskådning,74 men dessa 

tendenser har jag bortsett ifrån p.g.a. mitt valda perspektiv.  

 

Den mångfald av attitydsuppfattningar och åsikter som alla medarbetare till en film bidrar 

med gör att ”filmerna kommer att återspegla aktuella attityder, värden och åsikter i pluralis 

för tiden då filmen i fråga producerades”.75 I undersökningen använder jag filmerna som 

                                                 
72Chopra-Gant 2008:6 
73 Gustavsson 2006:474 
74 Grainge, Jancovich & Monteith 2007:282-285 
75 Gustafsson 2006:483 
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artefakter, kvarlämningar och spår av kultur och samhällsklimat. De blir då ”ett historiskt 

avtryck – för tidsbundna uppfattningar och idéer”.76 

 

Jag har en deduktiv hypotes till denna studie: ideologi är så starkt förankrat i kultur och 

attityder att det borde finnas avtryck överallt, inklusive filmer utan uttalade kalla kriget-

teman. Mitt teoretiska perspektiv är hermeneutiskt, då jag söker att förstå och inte 

orsaksförklara ideologier under kalla kriget. Det är viktigt att poängtera att ”ett hermeneutiskt 

förhållningssätt begränsar sig inte till enskilda källor”, utan kan också vara ”en 

helhetstolkning av en lång epok”,77 vilket denna studie delvis kommer att vara – studiens 

resultat vävs samman till en slutsats om kalla krigets ideologier. Likt arbetsgången för en 

hermeneutisk studie gradvis ställer nya frågor och skapar nya kategorier, har denna studie 

medfört att jag på samma sätt upptäckt nya frågor och kategorier samt nyckelord som visat sig 

vara gemensamma för filmerna som analyserats. Exempelvis ändrade jag kategoriseringen av 

kalla kriget-uttrycken flertalet gånger när analysen i kombination med litteratur gav nya 

frågor och kategorier.  

 

Studien är samtidigt en idéanalys:  

 
Idéanalysen inriktar sig på bakgrunden till de ställningstaganden som den undersökta aktören har gjort, 

dels vederbörandes egna motiv, dels olika kausala betingelser […] Idéanalysen arbetar med ideologier 

och idéer som kan framkomma i olika typer av material, både skriftliga och muntliga, både i 

sammanhållna texter och i strödda uttalanden.78 

 

I detta fall utgör recensionerna och filmen, och de personer som arbetat med filmen, aktören, 

och främst är de ”kausala betingelserna” av värde för analysen i dess koppling till kalla kriget: 

orsak och verkan av kalla krigets kontext och hur ideologierna i filmerna kan förstås i 

förhållande till dessa orsaker och verkan. Vidare representeras materialet och texterna i 

ovanstående citat av filmerna och recensionerna för studien.  

 

 

 

 
                                                 
76 Gustafsson 2006:480 
77 Kjeldstadli 1998:125 
78 Dahlgren & Florén 1996:200 
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Resultat och analys 
Här kommer analysen av filmerna och recensionerna att redovisas, där filmerna (med 

tillhörande recensioner) först presenteras enskilt för att sedan analyseras utifrån kategorier. 

Värt att notera är att jag såg filmerna en gång innan jag läste recensionerna, för att på så sätt 

vara så ”objektiv” som möjligt.  

 

Nyckeltermer och sökvariabler 
Jag har analyserat samtliga filmer efter vissa nyckeltermer som inte behöver uttalas 

bokstavligt eller visas konkret i filmerna, men som kan upplevas vara narrativa eller visuellt 

en del av helhetsbilden av filmerna. Dessa nyckeltermer kan ses som kulturella och 

ideologiska uttryck som går att knyta till den ideologiska kontexten under kalla kriget och 

kommer att analyseras och diskuteras, för att se exempelvis hur stor representation de hade. 

Nyckeltermerna som jag på förhand valde att söka efter i filmerna är följande: 

 

• Frihet/frihetslandet 

• Rättvisa  

• Den goda respektive den onda sidan  

• Fienden från öst/öst och väst 

 

Mina nyckeltermer ändrades dock, i takt med att filmerna analyserades och ny kunskap om 

området inhämtades. Nyckeltermerna som jag efter att ha kollat på filmerna ”upptäckte” och 

valde att ta upp och jämföra är följande:  

 

• Den anonyma fienden  

• Fienden inom  

• Individen och kollektivet 

• Moral och plikt 

• Kvinnan som symbol 

 

Baserat på dessa samlade intryck skapades åtta kategorier och dessa kategorier fungerar som 

resultatet för denna undersökning. P.g.a. bristande representativitet och koppling till kalla 
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kriget skedde också ett bortfall av vissa tidigare nyckeltermer: ”rättvisa” samt ”den goda 

respektive onda sidan”. De slutgiltiga kategorier som skapades är: 

 

• Öst och väst – kontrasterande bilder 

• Den anonyma fienden 

• Rädslan för det okända – fienden inom 

• Bortom horisonten 

• Den moraliska retoriken 

• Interventioner och etiska plikter 

• Den självständiga kvinnan 

• Tidsförloppet och filmerna 

 

Filmerna 

Major Dundee (1965) 
Major Dundee (1965) skildrar jakten på de till synes hänsynslösa Apache-indianerna, ledda 

av den ökända hövdingen Sierra. Redan under de första minuterna av filmen framställs 

indianledaren som ondskefull och hämningslös, då han dödar ett flertalet amerikanska 

soldater och invånare och bränner deras hus. Major Amos Dundee, en före detta 

kavalleriofficer för nordstaterna som blivit degraderad på grund av ett misstag i strid, tar 

tillfället i akt – han lämnar sin postering på ett fångläger för att jaga fatt på indianerna. Med 

sig tar han dessutom nordstatssoldater, fångar, indianer, legosoldater samt sin före detta vän 

Tyreen, något som orsakar konflikter under filmens gång. 

 

Narrativa inslag som en återkommande berättarröst (från en av medlemmarna i gruppen på 

jakt efter indianerna) och taktiska överväganden vid lägerelden etc. förstärker mytbildningen 

kring Sierra. Jakten tar dem till Mexiko, där de gör sig ovänner med franska soldater, träffar 

färgstarka kvinnor och utkämpar flera slag med indianerna. När de slutligen dödar Sierra och 

vinner ett kostsamt slag mot fransmännen kan de äntligen rida tillbaka till Amerika.  
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Filmen är inte helt opatriotisk – motiv och framställningar belyser det egna landet USA i 

förhållande till både indianer och fransmän, och Amos Dundees grupp soldater sjunger när de 

går ut i jakt ”When Johnny Comes Marching Home”, ”a patriotic American war tune”.79 

 

Gröna baskrarna (1968) 
Gröna baskrarna (1968) utspelar sig, och släpptes, under den mest intensiva fasen av 

Vietnamkriget.80 Filmen handlar om journalisten George Beckworth och hur han under sitt 

besök i Vietnam under ledning av överste Mike Kirby ändrar sin kritiska bild av USA:s 

inblandning i kriget till att förstå landets, av filmen att döma, rättfärdigande motiv. I Vietnam 

introduceras den lille pojken Ham Chuck som är hemlös p.g.a. kriget, som har blivit en 

maskot för de amerikanska soldaterna och som på många sätt verkar utgöra den största 

symboliken i filmen, han skulle kunna tänkas representera det vietnamesiska folket eller 

tredje världen i allmänhet: skadad, utsatt och i behov av USA:s hjälp.  

 

Filmen består av flera anti-kommunistiska uttryck och är en tydlig propagandafilm: 

Beckworth är exempelvis en del av den mediakår som får ställa frågor om kriget till den 

amerikanska militären, som systematiskt och med ett pedagogiskt tillgrepp förklarar hur USA 

har en skyldighet att hjälpa de oskyldiga medborgarna i Vietnam. En av soldaterna 

exemplifierar med att fråga journalisterna hur de själva hade reagerat om professorer, 

politiker och deras anhöriga hade blivit offer för samma terror som vietnameserna. Filmen har 

flertalet konsekventa inslag av anti-kommunistisk propaganda och berättigande av Vietnam-

kriget och använder klassiska Hollywood-konventioner för att nå ut till sin publik.81 

 

Telefon (1977) 
Telefon (1977) är en film med en handling som utspelar sig i en tydlig kalla kriget-miljö: där 

utgör telefonen ett stort hot, för det är via telefonen som de av Sovjetunionen hjärntvättade 

”agenterna”, placerade i USA, kan aktiveras för att slå ut särskilda mål och personer. 20 år 

efter att densamma metoden var aktuell visar det sig att någon börjar ringa upp personerna 

och aktivera dem. KGB, som varken vill meddela USA:s eller sin egen regering om vad som 

                                                 
79 Maland 1979:707 
80 Lundestad 2010 
81 Hoberman 2003:210 
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händer, är i desperat behov av att stoppa personen som står bakom attacken. Med hjälp av 

KGB-agenterna Grigori och Barbara är jakten på förövaren ett faktum.  

 

Telefon är inte ren och skär propaganda – de karga, kalla, tomma miljöerna när ryssarna 

skildras är visserligen talande, men det faktum att fokus ligger på intrig och spänning döljer 

delvis kalla kriget-kontexten. Andra faktorer, som att antagonisten är rysk, till synes utan 

några goda sidor och med en primitiv drift att döda, understryker dock kalla krigets närvaro.  

 

Hetsjakten (1977) 
I Hetsjakten (1977) är tempot högt och fienden ständigt närvarande – polisen Ben ska 

transportera ett vittne, Mally, från Las Vegas, men det visar sig att hon är hett byte. Det visar 

sig snart att något inte står rätt till, då polisen börjar jaga och beskjuta de två. Men istället för 

att fly bestämmer sig Ben för att jaga rätt på mannen som vill ha dem båda döda – 

polismästare Blakelock. Vid flertalet tillfällen använder poliserna stora mängder eldkraft för 

att ta kål på Ben och Mally – vid avslutningen av filmen har den buss som Ben och Mally 

åker i blivit totalt sönderskjuten. Filmen utspelar sig uteslutande i USA, med ökenmiljöer 

utanför Las Vegas och en ödelagd stad (Phoenix) som visuella miljöer. 

 

Hetsjakten upplevs stundtals som våldsam och otäck. Ben blir misshandlad och skjuten 

flertalet gånger, Mally blir nästintill våldtagen på ett tåg. Någon patriotism är inte tydligt 

närvarande – det faktum att poliskåren är korrupt bekräftar snarare avsaknaden.  

 

Drakens år (1985) 
Drakens år (1985) utspelar sig i New York och i synnerhet stadsdelen Chinatown. Där 

skildras polisen Stanley och hans kamp mot den organiserade brottsligheten, Triaden, som har 

sitt amerikanska fäste i Chinatown. Filmen målar upp stereotypiska bilder av kineserna, varav 

vissa är fördomar från Stanleys tid som soldat i Vietnam – han har inte mycket till övers för 

asiater i allmänhet. Trots det utgör romansen, vid sidan om hans fru, med den kinesiska TV-

reportern Ariane en stor del av handlingen.  

 

Stanley och hans medhjälpare hinner uppleva flertalet direkta konfrontationer med triadens 

hantlangare och dessutom stöter Stanley på motstånd från hans chefer som visar sig vara 
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korrupta. Filmen är en böljande thriller – vissa stereotyper som presenteras nystas sedan upp, 

då exempelvis antagonisten Joey visar sig ha goda sidor. Han köper exempelvis lös en 

förrädare då han besöker knarksmugglare i Thailand och genom filmens narration och visuella 

teknik skapas viss sympati för honom då han lånar Stanleys pistol för att ta livet av sig.  

 

Top Gun (1985) 
I Top Gun (1986) är huvudkaraktären Tom ”Maverick” Mitchell: en till ytan kaxig och smått 

rebellisk stridspilot som får, och tar, chansen att utbilda sig till toppilot på flygskolan Top 

Gun. Det är inte utan konflikter och intriger dock, trots att filmen har relativt få verkliga 

konflikter med fienden, som via kontext (geografiskt, narrativt) kan härledas till öst. 

Mavericks pappa visar sig ha varit en ypperlig stridspilot under Vietnamkriget, där han avled. 

Under filmens gång hinner Maverick träffa och kämpa mot sin personliga antagonist, 

”Iceman”, han blir förälskad i sin flyginstruktör och han hinner skjuta ned några MiG, i vad 

som blir hans slutgiltiga erkännande.  

 

Filmen förmedlar många budskap när det gäller kalla kriget – friheten, moderniteten och den 

sociala öppenheten, i kontrast till den ryska totalitarismen, yttrar sig på många sätt, trots att 

filmen till stor del utspelar sig i en sträng och disciplinär militärisk miljö. Där finns barerna, 

tjejerna och teknologin (vare sig det gäller flygplan eller motorcyklar). Filmen är patriotisk till 

form och innehåll – känslan för och lojaliteten mot USA är närvarande. 

 

Recensionerna 
Recensionerna för filmerna är av varierande mått medvetna och ibland inte alls medvetna om 

kalla kriget-kontexten och eventuella kopplingar till densamma. Två recensioner av Gröna 

baskrarna spyr galla över den uppenbara propagandan: ”’THE GREEN BERETS’ is a film so 

unspeakable, so stupid, so rotten […] that it passes through being fun”,82 ”It is offensive not 

only to those who oppose American policy but even to those who support it”.83 Samtidigt blir 

film som fantasi och påhitt tydligt illustrerat i en recension av Hetsjakten: ”’The Gauntlet’ has 

nothing to do with reality and everything to do with Clint Eastwood fiction”.84 Janet Maslins 

recension av Drakens år vittnar inte om några kopplingar till kalla kriget, även om hon 
                                                 
82 Adler 1968:1 
83 Ebert 1968:1 
84 Canby 1977:1 
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kritiserar karaktären Arianes medverkan: ”She is so ineffectual a part of the film’s framework 

that she is even upstaged, in a nude scene, by a glimpse of the Brooklyn Bridge”.85 Just 

Arianes medverkan är dock enligt min mening viktig av två anledningar: 1) hon bryggar 

förhållandet mellan Stanley och hans inställning till asiater, och 2) hon bryggar publikens 

förhållande till de etniska skillnaderna i filmen. Det faktum att hon visas naken med den 

typiskt amerikanska Brooklyn-bron belyser just den etniska bryggan – eller bro i detta fall – 

och för oss vidare till nästa avsnitt: de kontrasterande bilderna av öst och väst.  

 

Öst och väst – kontrasterande bilder 
Det finns alltid kontraster i filmer, variationer i framställningarna för att underlätta det 

narrativa.86 Men det finns också avtryck från den tid vars stora konflikt symboliserades av 

väderstreck och en järnridå – i den kontexten blir filmernas koppling till öst respektive väst 

viktiga att analysera.  

 

Major Dundee liknar Gröna baskrarna på många sätt: båda filmerna utspelas under ett krig, 

och framförallt eftersom fienden i filmerna är av annan etnisk bakgrund (indianer och 

vietnameser).  

 

Western-genren har inte gått förbi obemärkt i diskussionen om filmer under kalla kriget:  

 
Although conventionally set in the twenty years following the Civil War, the Western could not help 

but adress Cold War concerns, including the impact of advanced weapon technology (the Gatling gun, 

cannon, and repeater rifle), mobilization, instrumentalized violence, and war against a racial [min 

kursiv] enemy.87 

 

Den etniska kontrasten mellan indianen och amerikanen i Major Dundee är stor, både visuellt 

och narrativt – likt den mellan soldaterna och Vietcong-soldaterna i Gröna baskrarna. 

Dessutom är dessa kontraster närvarande i nästan samtliga andra filmer i denna studie: 

ryssarna i Telefon, kineserna och thailändarna i Drakens år samt ryssarna/kineserna i Top 

Gun, även om etniska skillnader inte är tydliga i den sistnämnda filmen.  

 

                                                 
85 Maslin 1985:3 
86 Bordwell & Thompson 2010:67 
87 Hoberman 2011:139  
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Är det en tillfällighet att samtliga filmer har antagonister med annan etnisk bakgrund och i 

vissa fall annan geografisk placering? Svaret är nog både ja och nej – det må och kan mycket 

väl vara en tillfällighet (filmens handling ”kräver” det), men den kontrasterande 

framställningen av den främmande fienden görs så tydlig att den vittnar om vissa kulturer och 

attityder i dåtidens ideologi. Kommunistskräcken och paranoian för det främmande, speciellt 

med de målande bilder av järnridån och öst och väst som kom att utgöra och fortfarande utgör 

en stor del av hur kalla kriget framställs, är troligen närvarande av samma skäl: de utgjorde en 

stor del av kalla krigskulturen. Precis på samma sätt som slakten i De var alla tappra män 

(1950), via konflikten med indianer, framhäver det ideologiska budskapet att amerikaner bör 

acceptera kriget i Korea,88 blir antagonisten – indianen – i Major Dundee ett redskap för ett 

ideologiskt, måhända omedvetet, budskap om fienden. Fienden må vara röd eller gul, men 

han finns där. I recensionen av Gröna baskrarna framhåller Roger Ebert hur metaforiska 

framställningar blir en förolämpning av den dåtida krigskontexten: ”At this moment in our 

history, locked in the longest and one of the most controversial wars we have ever fought, 

what we certainly do not need is a movie depicting Vietnam in terms of cowboys and Indians. 

That is cruel and dishonest and unworthy of the thousands who have died there”.89 Detta 

konstaterande belyser den metaforiska medvetenheten som fanns på tiden, och även om 

Major Dundee har förhållandevis dolda metaforer och avtryck blir således filmen just ett 

exempel på hur cowboys och indianer, i sin konkreta form, kan anknytas till Vietnamkriget 

och kalla kriget.  

 

Miljöer och kontexter 
Om vi utgår från den stereotypiska bild av ett tyst, kargt och livlöst Sovjetunionen som 

presenteras i Telefon blir bilden av USA genast intressant att analysera. I Hetsjakten är USA, 

trots vissa öde miljöer, livfullt och fullt av färg och i Drakens år är den pulserande staden 

New York raka motsatsen till det kalla Sovjetunionen i Telefon.  

 

Det finns alltså stora skillnader att hitta i de miljöer som skildras i filmerna. Oftast framställs 

den amerikanska civilisationen och moderniteten i jämförelse med, som i Gröna baskrarna 

och stundtals i Drakens år, de primitiva, vilda, fattiga miljöerna som oftast ”tillhör” 

antagonisterna. I Drakens år är det tydligt vid flera tillfällen – både i och utanför USA. En 

                                                 
88 Hoberman 2011:140 
89 Ebert 1968:1 
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scen utspelar sig i ett lägenhetshus i Chinatown (New York) där inredningen är sliten, 

lägenheterna är överbefolkade (av asiater) och förhållandena rent allmänt är miserabla. En 

annan scen utspelar sig i Thailands djungel där hyddor utgör fastigheterna. Samtidigt finns det 

en karaktär i filmen, Ariane, av kinesiskt ursprung, som bor i en vacker och modern lägenhet 

och lever under, vad som upplevs som, perfekta förhållanden. Skillnaden mellan henne och 

antagonisterna är dock att hon har omfamnat den amerikanska livsstilen och ideologin – hon 

arbetar som journalist för ett TV-bolag och upplevs som allt annat än kinesisk. Detta kan 

kopplas till den teknologiska utvecklingen, en del av den amerikanska ideologin under kalla 

kriget. Dessutom är TV som medium symboliskt för den teknologiska utveckling och 

modernitet som var del av USA:s ideologi och interventionspolitik under stora delar av kalla 

kriget – TV:n var dessutom ett av de stora kommunikations- och propagandamedlen under 

kalla kriget.90 Den teknologiska utvecklingen är också närvarande i Telefon, där en assistent 

på Pentagon lovordar sina datorer och ger dem nästintill mänskliga attribut då hon menar att 

de blir ledsna om man talar illa om dem.  

 

Skillnaden mellan öst och väst är på så sätt närvarande i miljöbeskrivningarna – attityder och 

värderingar om det egna landet i förhållande till andra länder, och i synnerhet Sovjetunionen 

och dess allierade, hos filmskaparna och deras medarbetare satte sannolikt alltså avtryck i 

filmernas attribut. 

 

Individen vs kollektivismen 
I många av filmerna framhålls den enskilda hjälten i förhållande till fienden, som ofta har 

hjälp från flertalet andra personer. Det görs delvis i Major Dundee, där Amos Dundee spelar 

en avgörande roll både för moralen och striderna, och där fienden är flera gånger större i 

antal. I Telefon är de hjärntvättade agenterna många gentemot Grigori och utgör p.g.a. 

ovissheten om var de finns ett stort hot, i Hetsjakten utgör hela poliskåren fiende mot Ben och 

Mally och i Drakens år är Shockley mer eller mindre ensam i sin kamp mot Triaden.  

 

Tanken om den amerikanska hjälten är starkt förknippad med den amerikanska ideologin91 

och rädslan för det kommunismen och dess tillkörande kollektivism satte avtryck i filmer. 

Biskind presenterar bl.a. hur folkmassan, ”besatta” av utomjordingar, utgör en symbolisk 

                                                 
90 Latham 2000:167; 210 
91 Westad 2007:403-404 
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kollektivism i Världsrymden anfaller! (1956). På samma sätt kan man se tendenser i hur den 

starka individen kontra den ”hjärntvättade” massan, i exempelvis Telefon och Hetsjakten, 

representerar hur attityder till kollektivism satte avtryck i verken.  

 

Den anonyma fienden 
Indianerna i Major Dundee presenteras, likt fienden i alla filmer i analysen, precis som 

vietnamesen i Gröna baskrarna, som relativt uttryckslösa och icke-tänkande. De handlar 

primitivt och till synes utan någon tanke bakom sina motiv förutom hämndbegär eller ren och 

skär mördarinstinkt. På samma sätt är poliserna i Hetsjakten, ryssen i Telefon, många av 

kineserna i Drakens år och fiendepiloterna i Top Gun framställda som ytterst anonyma. De 

verkar alla vara marionetter, styrda av en större makt – och i de flesta filmerna är de också 

det. Fiendepiloterna i Top Gun har självklart en uppdragsgivare, i detta fall sannolikt 

Sovjetunionen eller Kina,92 kineserna i Drakens år är styrda av sina bossar, poliserna i 

Hetsjakten tar order från cheferna o.s.v. men det är den totala hängivenheten, till synes utan 

några moraliska eller empatiska begrundanden, och uttryckslösheten som gör dem intressanta.  

 

Fienden ges inte ofta chansen att uttrycka några känslor, varken verbalt eller via kroppsspråk 

– fienden har exempelvis ofta solglasögon och visir. Fiendepiloterna i Top Gun skildras 

ständigt (de få minuter som man får ta del av dem) med mörka visir och de pratar inte alls. 

Mörker och skuggor omger ofta fienden och gör dem svåra att läsa, som i Major Dundee och 

som i Drakens år, som nästan uteslutande utspelar sig under kvälls- eller nattid. Dessutom ges 

fienderna vissa attribut: ryssarna i Telefon har en brytning som verbalt får dem att framstå 

som robotar och Mally beskriver i Hetsjakten antagonisten som om att han hade ett ansikte av 

sten, vilket ytterligare förstärker bilden av dem som uttryckslösa. I en recension av beskrivs 

en av ryssarna i filmen: ”Patrick Magee play a Soviet intelligence chief as if he were in a 

revue sketch”.93 Den överdrivet stereotypiska framställningen av ryssen blir alltså föremål för 

en jämförelse med en revypjäs.  

 

Att fienden framställs som uttryckslös och anonym kan dels kopplas till den anti-

kommunistiska propagandan och dels till den amerikanska framställningen av krigen som 

berättigade och rättfärdigade. Genom att ta bort attribut som kan spegla känslor och tankar 

                                                 
92 Fiendens nationalitet klargörs inte tydligt i filmen. 
93 Canby 1977:3 
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blir det svårt för publiken att sympatisera med antagonisterna, och även om kopplingen till 

dåtida värderingar och attityder kan vara omedveten från filmskaparnas håll är det inte mindre 

relevant då det är tecken på de ideologiska avtryck som filmerna bär. 

 

Rädslan för den okända – fienden inom 
I filmerna finns i olika former en fiende, antagonist, som är verksam inom 

huvudkaraktärernas sfär och hemvist – det kan handla om landet, staden, huset eller den grupp 

människor som huvudkaraktärerna ingår i. I Gröna baskrarna är det nästan minst tydligt, men 

där kan den skeptiska journalisten ses som ett internt hot – en del av filmen handlar faktiskt 

om hans ökade förståelse för USA:s inblandning i kriget, och med tanke på att propagandan 

är filmens uppenbara syfte blir symboliken således också viktig att poängtera.94 Major 

Dundee:s fiende inom återfinns i indianen Sierra, som mördar och skövlar på amerikansk 

mark. Där finns dessutom Tyreen, vars rivalitet med Amos Dundee utgör ett hot mot 

gruppens medgång och framgång. I Telefon är de hjärntvättade agenterna hotet, till synes helt 

vanliga människor utspridda i USA, men med dödlig potential. Hetsjakten har polismästaren 

Blakelock, i sin korrupta form, som det interna hotet inom poliskåren och den moraliska 

världen. I Top Gun spelar delvis ”Ice-man” rollen som fienden inom, även om Mavericks 

personliga, psykologiska aspekter på många sätt också utgör en sådan fara – det är bara med 

förståelse för sitt viktiga yrke och sin faders bakgrund som han inte utgör ett potentiellt hot 

mot sina kompanjoner. Drakens år framställer både triaden och poliskåren som interna hot, 

där triaden utgör det geografiska hotet (där den främmande kulturen finns mitt i New York) 

och poliskåren kan tänkas symbolisera det politiska hotet inom det amerikanska systemet.  

 

Rädslan för fienden inom landet är möjligtvis ett uttryck för och avtryck av den anti-

kommunistiska paranoian som präglade USA främst fram till och med 1960-talet. Trots att 

kommunismen hotade främst på den globala arenan och trots att exempelvis det amerikanska 

kommunistpartiet inte var ett hot i sig (de var dessutom bevakade av FBI), gav sig USA på 

personer, som visade kommunistiska tendenser, i det egna landet.95 Denna misstänksamhet 

präglade amerikansk kultur och även tydligt filmbranschen i.o.m. HUAC, varav tendenser av 

filmskaparna (som eventuellt upplevt densamma anti-kommunismen) och filmerna som 

bärare av dessa uttryck bör beaktas – rädslan för en fiende i det egna landet eller den egna 

                                                 
94 Hoberman 2003:210 
95 Whitfield 1996:53 
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sfären blir således ett uttryck för den generella rädslan för kommunismen och 

kommunistländerna i det egna landet. 

 

Bortom horisonten 
En intressant likhet kan återfinnas i nästan alla filmer – vandringen ut mot horisonten, eller 

som i Hetsjakten och likaså Drakens år, bort ifrån den gemensamma antagonisten, 

poliskåren.96 Inte sällan är de omgivande miljöerna öde – i Telefon utspelar sig bilens avfärd 

mot horisonten ute på en landsväg i Texas, till synes utan andra personer eller bilar 

närvarande, och i Hetsjakten ligger staden öde framför huvudkaraktärernas fötter.  

 

Detta är ett välkänt visuellt sätt att avsluta filmer på, men likväl kan det tänkas vittna om 

kulturer och ideologier. Kombinerat med det narrativa kan man låta de sista scenerna i 

filmerna, med horisonten och huvudkaraktärerna, symbolisera och utgöra friheten – filmernas 

huvudkaraktärer har oftast vunnit någon slags frihet, som soldaterna i Major Dundee, som 

rider tillbaka till Amerika, som Stanley i Drakens år, vars yrke som polis klart och tydligt 

hindrar honom att leva det liv som han vill, som i Gröna baskrarna där lilla Ham Chuck 

tröstas av överste Kirby, som försäkrar att Ham Chuck (och metaforiskt även det 

vietnamesiska folket) kommer att tas hand om, innan de vandrar ut mot solnedgången på en 

öde strand.  

 

Friheten tycks alltså utgöra en stor del av den amerikanska kulturen, med dess tydliga, 

visuella avtryck, i filmerna. Friheten var – och är – en av stöttepelarna i den amerikanska 

ideologin, vare sig det gäller val och möjligheter i det sociala livet eller marknadsekonomisk 

obundenhet.97 Filmerna ger inte sällan publiken en känsla av att landet USA alltid finns där, 

till hands med sina frihetsideal. Den känsloanspelning som filmernas slut oftast innebär, eller 

åtminstone försöker förmedla,98 blir i kombination med den symboliska horisonten en 

förmedling av frihetslandet och de rättfärdigandes land.  

 

                                                 
96 Poliskåren är måhända inte den verkliga antagonisten i Drakens år (det är snarare Triaden), men utgör en 
motståndare eftersom den, till viss del, är korrupt samt eftersom filmens huvudkaraktär Stanley avskedas från sitt 
yrke som kriminalpolis. 
97 Westad 2007:10 
98 Bordwell & Thompson 2010:61 
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Den moraliska retoriken 
Huvudkaraktären Amos Dundee är i Major Dundee fast besluten om att fånga indianerna – 

det handlar om ett envist hämndbegär, men det kan också handla om den moral och patriotism 

som kännetecknar USA:s ideologi då och nu. ”I’m not letting go of that indian”, hävdar 

huvudkaraktären beslutsamt. Kan denna envisa enträgenhet kopplas till kalla kriget och (i 

USA:s ögon) verklighetens antagonister? Liknande, fast mer uppenbar, retorik återfinns i de 

andra filmerna. Kirbys sista ord till Ham Chuck är en tydlig metafor: ”You’re what this thing 

is about”, säger Kirby med pondus men likväl sympati. Som nämnt innan framstår Ham 

Chuck som symbolisk – inte endast i detta avseende – och kan här tolkas som en representant 

för det vietnamesiska folket.  

 

I Telefon klargörs kalla krigets taktiska spelregler i form av ishockey i Sovjetunionen, där 

Grigori förklarar för de spelande barnen: ”keep your eyes on the ice [..] if you’ll watch the 

referee drop the puck, you’re too late”. Detta exemplifierar spänningsläget och 

kapprustningen mellan öst och väst – atombombernas oerhörda förstörelsepotential krävde att 

de båda sidorna var på sin vakt.99 Filmen innehåller ytterligare symbolik: koden med vilken 

agenterna aktiveras är ett stycke ur Robert Frosts dikt ”Stopping by Woods and Snowy 

Evening”, en dikt som handlar om tvetydigheten och svårigheten att njuta av vardagens 

skönhet och samtidigt göra det man måste, sin plikt.100 Plikten, trots avsaknaden av 

valmöjligheter, för agenterna är att utföra sitt uppdrag, trots att de ovetandes om sitt uppdrag 

byggt upp en av allt att döma lycklig tillvaro i USA. Grigori har också en plikt mot KGB, 

likaså Barbara som dock bryter sin plikt i slutet då hon (i egenskap av dubbelagent) vägrar att 

mörda Grigori.  

 

Verklighetens propaganda handlade, som nämnt innan, inte helt olikt om en liknande plikt 

mot de länder som man upplevde vara i behov av USA:s stöd.101 Här blir tendenserna tydliga. 

De attityder som kommer till uttryck via repliker och retorik i filmerna kan alltså vittna om 

bilden av USA som den globala hjälten, men kan samtidigt kritisera samma bild: i Drakens år 

menar Ariane att Stanley blivit förstörd under sin tid i Vietnam, och samma krig behandlas 

flera gånger i filmen: ”It’s just like in Vietnam. You don’t want to win, do you?”, ”You’re not 

                                                 
99 Gaddis 2008:92 
100 Qui 2010:145 
101 Westad 2007:14 
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in Vietnam now, Stanley”. Här blir uttrycken en form av kritik, möjligtvis en effekt av 1970-

talets kritik mot Vietnamkriget.  

 

Hetsjakten behandlar, vid ett kort tillfälle, begreppet ideologi. Gus Mally, vittnet som 

transporteras av polisen Ben, frågar densamma om varför han gör vad han gör (alltså 

bekämpar den korrupta polismästaren): ”is it political ideology, patriotism?”, varpå Ben 

svarar: ”I think people should do what they do best”. Hans kryptiska svar gör måhända inte 

Gus klokare, men går likväl att jämföra med Gröna baskrarna, där anledningen till varför 

USA krigar i Vietnam förklaras av en soldat: ”a soldier goes where he’s told to go and a 

fights whomever he’s told to fight”. I båda fallen (likaså ovan nämnda citat från Major 

Dundee) är retoriken nonchalant och kaxig och vittnar om patriotism och en moralisk 

skyldighet. Att göra det rätta, oavsett eventuella konsekvenser och förluster, var också bilden 

av USA som var en del av deras utrikespolitik och ideologi.102 Dessa repliker och av allt att 

döma tuffa retorik kan ses som avtryck från den ideologi och bild av USA under kalla kriget 

som av utrikespolitiska skäl målades upp av dem själva under framförallt Kennedy-eran.103 I 

Hetsjakten är den amerikanska moralen stundtals tydlig: Ben står upp, både för sig själv och 

Mally, trots att han i början av filmen verkade tveksam till hennes yrke som prostituerad: när 

en polis förnedrar henne försvaras hon av Ben.  

 

Bilden av USA som ”tufft” kan jämföras med bilden av ryssarna: ”Å ena sidan sovjetryssarna 

som ofta beskrivs som osäkra, rädda för omvärlden och med en klar känsla av underlägsenhet 

gentemot väst. Å andra sidan amerikanerna som påstås representera motsatta egenskaper: 

optimistiska, överlägsna och expansiva”.104 Denna bild blir tydlig med de stereotypiska 

karaktärernas retorik, vare sig det gäller ryssen, kinesen eller amerikanen som representant för 

öst och väst. 

 

Interventioner och etiska plikter  
Alla ovanstående citat kan ses som avtryck från sin tid och ett tecken på hur man tänkte då, 

men också hur man politiskt agerade då. En gemensam nämnare för handlingen i filmerna är 

den direkt eller indirekt uttryckta interventionen från USA eller dess representanter i filmerna. 

                                                 
102 Dockrill & Hughes 2006:79 
103 Latham 2000:211 
104 Lundestad 2010:25 
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Den amerikanska militären i Gröna baskrarna klargör, som nämnt innan, redan i början av 

filmen sina motiv och sin plikt, Amos Dundee och hans män anspelar på den amerikanska 

patriotismen när de envist jagar Sierra, Ben Shockley i Hetsjakten, och till viss del Stanley i 

Drakens år, fortsätter kampen och motståndet mot en flertalet större ”fiende”, poliskåren, för 

att kunna skapa rättvisa. Interventionerna i filmerna är i de flesta fall direkt stridande mot 

lagar eller konventioner: kriget i Vietnam blev objekt för debatter och vänsterrörelser på 

1960- och 70-talet,105 och stred mot etiska konventioner i samhället. Att bekämpa polisen är 

olagligt (även om både Ben och Stanley visar sig ”ha rätt”) och stridande mot vad som är 

”rätt”.  

 

Var intervention så pass vanligt förekommande i amerikansk ideologi och utrikespolitik att 

det tog sig uttryck i de attityder som förmedlas i filmerna? Det verkar så. Dessa motiv kan 

härledas till USA:s uppfattning om strategiska mål och plikt grundad på sin världsledande 

ställning, där intervention berättigades eftersom länderna upplevdes vara i behov av stödet för 

att inte riskera att tas upp av kommunismen.106 På samma sätt som striden mot polisen i 

Hetsjakten till ytan får Ben och Mally att framstå som skurkar och precis som journalister i 

Gröna Baskrarna uppfattar Vietnamkriget som felaktigt och orätt, var också uppfattningen 

om USA:s inblandning på den globala arenan delvis kritisk. Men likt hjältarna i filmerna 

berättigade USA sin inblandning genom att peka på sin roll och sin plikt att ingripa där 

orättvisor kunde finnas, trots ”till ytan” med ett okonventionellt befarande. Huruvida det var 

rätt eller fel är dock en vidare diskussion: ”[filmerna] tried to mobilize Americans for the cold 

war [and] tried to dramatize the national interest at a time when self-interest was 

paramount”.107 

 

Den självständiga kvinnan – det självständiga landet 
Bilden av kvinnan som ges i de olika filmerna är intressant att analysera och diskutera. I 

Drakens år går det att jämföra Stanleys fru med hans älskarinna, där frun, med kläder, 

hemmiljöer och utseende påminner om den ”klassiska” hemmafrun från 1950-talet. Stanleys 

älskarinna, med sitt kinesiska ursprung, är modern när det gäller inredning i hemmet och en 

egen karriär. Att kvinnan, som (delvis) decennium för decennium blir mer och mer färgstark 

                                                 
105 Eriksson & Frängsmyr 2004:236 
106 Latham 2000:210 
107 Biskind 2000:167 
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och självständig i filmerna, avspeglar tidens växande feminism är inte långsökt,108 men 

kvinnans roll kan betyda mer än så. Kvinnan utgör ofta en kontrast till huvudkaraktären (som 

hon oftast inleder en romans med) och kan ses som den moraliska och empatiska riktlinjen för 

huvudkaraktärens agerande – vi ser det i princip i alla filmer utom Gröna baskrarna. Men den 

självständiga, empatiska kvinnan kan också kopplas samman med det självständiga men 

samtidigt, i sin inrikes- och utrikespolitiska politiska propaganda, empatiska USA. Det blir 

extra tydligt i filmer som Major Dundee, där den tyska, västerländska kvinnan – som Amos 

och hans grupper stöter på i Mexiko – i sin moraliska och vårdande karaktär kan ses som en 

symbolisk modersgestalt för landet (och som även, med sin effekt som konfliktskapande 

mellan Tyreen och Amos, kan få stå för intresset i Tyskland – från både öst och väst). I 

Telefon är Barbara motsvarigheten, där hon kan tänkas representera empatin, moralen och bär 

de mänskliga attributen.  

 

Kopplingen mellan kvinnan och kalla kriget är svår att göra med vetenskapligt underlag 

jämfört med de stereotypiska öst-väst-kopplingarna – vi vet dock att feminismen växte sig 

stark under kalla kriget och således var en del av tidens kultur.  

 
As America tried to contain communism around the world, it underwent an internal transformation that 

gave African Americans, women, and other minorities the social, political, and economic rights 

promised in the U.S. Constitution, and America’s young gained a new voice in society and politics.109  

 

Kalla kriget lade alltså grunden för rörelser som feminismen, och precis som 

huvudkaraktärerna är koncentrerade på sin uppgift i filmerna får också kvinnorna en 

betydande roll. Det går också att utläsa kvinnan som en modersgestalt och moralisk riktlinje, 

något som USA i sin globala roll kan (och ville) liknas med.  

 

Tidsförloppet och filmerna 
Vilka skillnader kan man då se i tiden för filmerna, i förhållande till den kalla kriget-kontext 

som presenterats? 1960-talets filmer, Gröna baskrarna och Major Dundee, kännetecknas av 

vissa till decenniet typiska attribut: Gröna baskrarna är en del av den anti-kommunistiska 

propaganda som visserligen avtog på 1960-talet, men likväl – med filmen som bevis – fanns 

                                                 
108 Eriksson & Frängsmyr 2004:241 
109 McKay 2007:1011 
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kvar. Major Dundee gjordes innan Vietnamkriget och innan de frågor som restes i kritiken 

mot kriget gjorde Western-genren mindre populär: man kan fortfarande se stereotypiska 

inslag om indianerna som krigsmotståndare. Telefon vittnar om hur den anti-kommunistiska 

propagandan avtagit, i.o.m. HUAC:s minskade inflytande och avspänningspolitiken som var 

rådande.110 Visserligen är anti-kommunismen närvarande med den stereotypiska ryska 

antagonisten, men den nyanseras av det faktum att huvudkaraktären själv är från 

Sovjetunionen och de båda ländernas underrättelsebyråer söker att lösa konflikten utan att 

utlösa ett kärnvapenkrig. Vincent Canby belyser i sin recension av filmen just det faktum att 

Sovjetunionen och USA mer eller mindre arbetar ihop (i.o.m. att Barbara är en dubbelagent 

för både KGB och CIA): ”the film […] is the story of how the peace-loving members of the 

Soviet Secret Police and the Central Intelligence Agency work together (without almost 

knowing it) to capture the mad Stalinist and defuse the agents”.111  

 

Klyftan mellan öst och väst klargörs relativt tydligt i de flesta av filmerna, och kanske kan 

man se de etniska frågeställningarna i Drakens år i relation till utvecklingen mot ett slut på 

kalla kriget? Ariane har redan nämnts som bryggan mot förståelse av en annan kultur och 

ytterligare ett exempel finns i hur Stanley med hjälp av en nunna – som kan vara representativ 

för de kristna värderingar som USA:s ideal bygger på112 – får hjälp med att tolka den 

kinesiska Haku-dialekten. Religion fick generellt sett ett ”uppsving” efter 1914: ”Religion, 

often of a despairing, existential variety, was one meaningful answer to terror and anxiety”.113  

 

Vissa attribut vittnar, som nämnt innan, om tiden då filmerna gjordes, men samtidigt är de 

ideologiska uttrycken relativt statiska och närvarande i alla filmerna, trots att de alltså uttrycks 

på olika sätt och i olika grad. På samma sätt blev den amerikanska ideologins grundpelare 

(exempelvis frihet och moral) förstärkta och framhävda för att stärka bilden av USA under 

kalla kriget, och var likaså ganska statiska.  

 

 

 

 

                                                 
110 Grainge, Jancovich & Monteith 2007:284 
111 Canby 1977:2 
112 Kennedy-Pipe 2007:165 
113 McKay 2007:934 
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Sammanfattning 
Behöver en film handla om atombomber eller Vietnamkriget för att vara sprungen ur kalla 

kriget och dess kultur och motsättningar? Svaret är nej – det finns oändligt många variabler 

och tolkningar att ta hänsyn till, men likväl fortsätter den typiska antagonisten i 

Hollywoodfilmer att vara rysk. Att fråga sig varför är både intressant och utmanande: 

stereotyper, attityder och ideologier finns överallt i vårt samhälle.  

 

• Vad kännetecknade den amerikanska ideologin under kalla kriget? 

 

Denna fråga har till stor del besvarats i kapitlet Bakgrund, men även i filmerna har jag funnit 

tendenser på hur den amerikanska ideologins grundpelare finns tydligt närvarande. Friheten 

och moralen är exempel på detta, och den antikommunistiska andan, skildrad genom 

framställningar av fiender och rädslan för fienden inom den egna sfären, återfinns likaså. 

Plikten att intervenera – den globala moralen – är likaså närvarande, både i filmerna med och 

utan kalla kriget-teman. Producenten till Gröna baskrarna ville inte, trots filmens tydliga 

krigspropaganda, kalla den för en film om Vietnamkriget – det var en film om det goda mot 

det onda. Således lyfter han filmen ur sitt tidsbundna sammanhang och gör både Vietnam 

kriget och Gröna baskrarna till en symbolisk konflikt, kopplat till den globala, moraliska 

plikt som USA upplevde och förmedlade i sin propaganda.  

 

• Hur satte kalla kriget och dess tillhörande ideologier avtryck i film under kalla krigets 

gång? Hur påverkades filminnehållet av kalla kriget och dess ideologiska budskap?  

 

Kalla krigets ideologier satte avtryck genom tecken på attityder, som ovan nämnda rädsla för 

kommunism och skillnaden mellan exempelvis öst och väst. Filminnehållet påverkades, och 

påverkas säkerligen, av rådande samhällskultur och ideologi genom uttryck som måhända är 

relativt dolda. Det handlar om filmberättande som är så typiskt amerikanskt att det är en del 

av den amerikanska kulturen och vice versa blir den amerikanska kulturen en del av 

filmberättandet.  

 

• Finns det mönster för hur filmerna utvecklades och förändrades i relation till kalla 

kriget (tidsmässiga, ideologiska, politiska)?  

 

 43



Svaret är ja – men inte lika rungande starkt som för de studier som undersökt filmindustrin i 

relation till kalla kriget under 1950- och 60-talet, då den anti-kommunistiska propagandan var 

som störst. Det finns dock tecken på avtryck från den tid då filmen gjordes, som i Gröna 

baskrarna där anti-kommunismen fortfarande var tydlig och i Telefon där filmen vittnar om 

en avtagande sådan, förmodligen sammankopplat med tidens avspänningspolitik. 

 

Indianen och kalla kriget har därför kanske mer gemensamt än vad man först kan tro. Som 

representant, symbol och antagonist förmedlar indianen Sierra i Major Dundee mer än bara 

den konkreta narrationen av filmens direkta handling – Sierra blir ett uttryck för vissa av de 

ideologier och tillhörande attityder, värderingar och kultur som fanns hos de som var 

inblandade i produktionen. Och han blir i denna studie en symbol för desamma karaktäristiska 

framställningar i de övriga filmerna som presenterats – vare sig det gäller ryssen i Telefon, 

kineserna i Drakens år eller fienden i Top Gun bär de alla liknande attribut, attribut som 

hänvisar och vittnar om rädslan för det okända och främmande, den anonyma fienden och 

fienden inom. Filmspråket och det visuella är med all sannolikhet grundat på filmtekniska 

konventioner och klichéer, men det förnekar inte det faktum att exempelvis horisonten och 

solnedgången sannolikt är förankrade i upplevelsen av USA som frihetens land och den 

generella tanken om frihet. Recensenterna var måhända inte medvetna om den symbolik som 

här har presenterats – ”Mr. Harris’s role [Tyreen i Major Dundee], as a Confederate prisoner 

who joins the major’s regiment only to threaten a personal vendetta at the end of the quest, is 

merely another contrived bow to commercial clichés”114 – men likväl vittnar karaktären 

Tyreen om hur inre stridigheter kan utgöra ett problem för kampen mot den gemensamma 

fienden. Faktum är att om vi utgår från att indianen bär den symbol som här har presenterats 

blir det helt enkelt omöjligt, eller åtminstone dumdristigt, att bortse från den eventuella 

metafor som Tyreen innebär. 

 

Recensionerna har gett blandade resultat, vissa har visat uttryck som varit till nytta för 

analysen medan andra fokuserat på filmtekniska detaljer som inte lika lätt kunnat kopplas till 

kalla kriget-kontexten. Recensionerna av filmerna förstärker dock utgångspunkten för 

analysen: kopplingarna till kalla kriget är, för en analytiker i dagens tid, närvarande även i 

filmerna utan kalla kriget-motiv. Men för en recensent i en tid då de historiska ramarna för 

och vetenskapen om kalla kriget inte slutgiltigt definierat dess karaktäristiska skillnader och 
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utveckling, blir också kopplingar till kalla kriget svåra för recensenterna att se. Med det sagt 

gör recensenterna vissa, omedvetna, kopplingar till vad som här kommit att utgöra 

analysmaterial: den symboliska Brooklyn-bron och de metaforiska indianerna etc., och viktigt 

att nämna är det faktum att samtliga recensioner ökat förståelsen för den dåtida kontexten.  

 

Tid och kontext sätter således avtryck i filmen, även om det ibland krävs att forskaren ser 

bortom det uppenbara och sträcker sig längre än att analysera exempelvis de omgivande 

ekonomiska faktorerna som produktionsförhållanden och distribution,115 även om sådana 

undersökningssätt skulle komplettera en studie som denna – vilka samband finns det mellan 

distribution, publik och de ideologiska och kulturella budskapen och signalerna? 

 

Slutdiskussion 
När jag började med detta arbete var det intresset för film och historia som var de drivande 

faktorerna – och nu när jag avslutat arbetet har det, likt hermeneutiska analyser tenderar att 

göra, skapats nya frågor och ny kunskap om området. Jag har inte kunnat ge entydiga, 

definitiva, svar på mina frågeställningar, men likväl har jag hittat tendenser och avtryck i 

samtliga filmer som besvarar den deduktiva ansatsen, min teori om ideologiernas närvaro. Det 

hermeneutiska arbetssättet har gett kunskap om arbetsmetoden och att använda filmen som 

källmaterial har ökat förståelsen för de skillnader men även likheter som finns hos olika typer 

av källmaterial.  

 

Det vore fel att påstå att film inte påverkar beteenden och attityder i samhället:  

 
In the fifties, they told us how to dress for a rumble or a board meeting, how far to go on the first date, 

what to think about Martians or, closer to home, Jews, blacks, and homosexuals.116 

 

Filmen som kommunikationsmedium skickar alltså signaler om värderingar och attityder. Att 

filmerna framställer, oftast den utländska, motståndaren som de gör, har ett visst syfte:  
 

[Communication] is more likely to be influential when it goes along with the strongly held values of the 

society or suggests a slight variation, than when it deviates strongly. It is more likely to be imitated and 
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accepted when it holds up the models and heroes of society. And it is more likely to achieve the 

response it wishes when the response will have social support.117 

 

Att låta hjälten vara ryss skulle alltså inte lika lätt gynna förhållandet mellan publik och 

filmupplevelsen, eftersom den amerikanska ideologin och dess tillhörande värderingar inte 

stämmer överrens med den bilden – och när en film anknyter till de amerikanska idealen är 

också chansen att övriga budskap och signaler ”tas upp” större.  

 

Filmer påverkar alltså inte bara våra attityder om och gentemot oss själva, utan även mot 

varandra. Av samma anledning är det fel att avfärda filmer som ett historievetenskapligt 

verktyg för att förstå dåtiden bättre – faktum är att det stora utbudet, den i övrigt preciserade 

kontexten (datum, länder, medarbetare etc.) samt den innehållsmässigt rika variationen borde 

få många intresserade av filmen som källmaterial.  

 

Att filmerna utan kalla kriget-tema i de flesta recensionerna inte beskrevs som färgade av 

konfliktens kultur och ideologi förstärker de argument som talar om eventuell 

efterkonstruktion, men likt en lögn sägs innehålla en viss portion sanning vill jag påstå att 

analyser, som denna, som eventuellt består av vissa efterkonstruktioner ändå pekar på 

tillräckligt många tendenser och likheter för att inte förnekas sin historievetenskapliga 

relevans. Därför är filmen som källa, oavsett perspektiv och angreppssätt, fruktbart för 

historievetenskapen: ”vi [kan] få en bättre förståelse av vår samtid, och de möjliga vägar som 

leder in i framtiden, genom att titta på kulturartefakter som film”.118 Det blir först när utbudet 

av undersökningar är tillfredsställande som större, systematiska antaganden kan göras om 

filmernas uttryck.  

 

Förslag på fortsatt forskning 
Dockrill & Hughes menar att undersökningar av ideologier under kalla kriget kan bidra till 

fruktbara resultat,119 och således ligger vägen öppen för historiker att undersöka ett område 

som är relativt outforskat. Filmer som källmaterial är långt ifrån använt till sin fulla potential, 

så det finns helt klart möjligheter till vidare forskning – även om filmen som källa utgör vissa 
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källkritiska svårigheter.120 P.g.a. branschens ekonomiska inflytande och påverkan och filmens 

funktion som kulturell, ekonomisk och social artefakt är det svår att hitta någon motivering 

till varför filmen inte skulle vara ett fullgott komplement till 1900-talshistoria. Det finns 

således flera teman att undersöka, vare sig det handlar om genusskillnader eller andra uttryck, 

och ett naturligt steg i anslutning till denna studie vore exempelvis att, mer utförligt än 

exempelvis Kim Salomon gör i sin studie,121 undersöka hur kalla kriget satte avtryck i svensk 

populärkultur under hela kalla krigets tid.  

 

Det finns sammantaget, vare sig det gäller ideologier under kalla kriget som enskilt fenomen 

eller kultur och ideologier i film, alltså mycket att utvinna genom att studera områdena.  
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