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Abstract 
This study aims to examine how some people in the United States of America during a period 

of ten years shortly after World War II used motion pictures to spread their political beliefs to 

the general public. The study also assesses how movies can be used as a teaching method 

about the Cold War in the subject of history in Swedish upper secondary schools. The main 

object for the analysis is two movies All the King’s Men (1949) and Rio Bravo (1959), and 

how they’re used to spread ideological messages to the masses. This study will also try to 

explain how two political beliefs, communism and McCarthyism rose to such prominent 

positions in Hollywood. The tools for the analysis of the movies are based on three methods 

by Jeff Smith about analyzing movies. Furthermore, I’ve presented previous research about 

films with political messages made during the same period and also what has been said about 

showing films for educational purposes in the subject of history. The results from this study 

shows that you can interpret that some films made in Hollywood during the early stages of the 

Cold War had political messages in them, if you knew what to look for. The results also show 

that films can and should be used for educational purposes about the Cold War as long as it’s 

done properly, so that the students can broaden their historical knowledge. 

 

Keywords: Politics, Hollywood, Communism, McCarthyism, All the King’s Men, Rio Bravo, 

Cold War, Blacklist, Education, Films, Didactics, History 
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1. Inledning 

“If there’s ever a war between the United States and Russia, I will volunteer for Russia.”1 

Detta uttalande ifrån en framgångsrik manusförfattare i mitten av 1940-talet symboliserar en 

tid efter andra världskriget där politiska spänningar dominerade vardagen i ett flertal 

människors arbetsliv i Hollywood. Kalla kriget är ett begrepp som de flesta människor har 

hört talas om, de flesta skulle associera det till en tid där relationerna mellan väst och öst var 

som mest spända. Det finns massvis med forskning om själva kalla kriget där läget mellan de 

båda blocken har analyserats, med USA och Sovjetunionen som främsta fokus. Det fanns en 

tid efter andra världskriget när uttrycket ”det är o-amerikanskt” användes som en anklagelse 

från båda de politiska blocken så fort någon uttryckte en åsikt som de inte höll med om. Därav 

har jag valt att analysera hur kalla kriget avspeglades på hemmaplan i USA, med fokus på 

Hollywood under en 10-årsperiod efter andra världskrigets slut. Detta genom att se över hur 

spelfilmen användes för att sprida politiska budskap under denna tid.  

 

Att använda spelfilm för att sprida sitt politiska budskap är inte på något sätt unikt för denna 

tid eller för USA, men i de flesta fall har det varit så att spelfilmen har använts för att visa att 

en politisk övertygelse fungerar. När Trumandoktrinen framkom 1947 ledde det till att 

antikommunism växte starkare i USA. Hollywood precis som i många tidigare fall anpassade 

sig efter det politiska läget och såg till att doktrinen respekterades i filmerna som 

producerades.2  Historikern John Tosh konstaterar att spelfilmen under 1900-talet växte fram 

till att bli en väl fungerande källa att tolka när det kommer till historia.3 Tommy Gustafsson 

påstår dock att filmmediet har vuxit fram till att bli den kanske viktigaste förmedlaren av 

historia till allmänheten.4 Denna avhandling kommer därför att analysera och fokusera på hur 

två politiska motpoler som stod långt ifrån varandra, McCarthyism och kommunism, 

porträtterades i två olika Hollywoodproduktioner under denna tidsperiod i historien. Det två 

filmerna som kommer att analyseras är, All the King’s Men (1949) och Rio Bravo (1959). Det 

kommer även göras en didaktisk analys samt en lektionsplanering kring hur det går att 

använda sig av spelfilm i undervisningen om kalla kriget utifrån det som analyseras i denna 

uppsats. 

                                                        
1 Radosh, Ronald & Radosh, Allis. Red Star over Hollywood – The film colony’s long romance with the left. 
Encounter Books, San Francisco, 2005, s. 115. 
2 Furhammar, Leif & Isaksson, Folke. Politik och film. Bokförlaget PAN/Norstedts, Stockholm 1968, s. 94–95. 
3 Tosh, John. Historisk teori och metod, 3. uppl. Studentlitteratur AB, Lund, 2011. s. 266. 
4 Gustafsson, Tommy. Filmen som historisk källa: historiografi, pluralism och representativitet. Historisk 
tidskrift, 3(126), 2006, s. 481. 
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I detta inledande kapitel kommer jag att beskriva vilka urval som jag har gjort när det kommer 

till filmerna och varför de urvalen har skett. Jag kommer även att presentera syftet och de 

frågeställningar som kommer att besvaras i denna uppsats. 

 

1.1 Syfte 

Det första syftet med denna uppsats är att se över en tidsperiod i amerikansk historia där de 

politiska spänningarna i landet nådde en tidigare sällan skådad nivå och hur filmen användes 

som ett verktyg för de politiska budskapen. Det andra syftet är att se över hur film kan 

användas för att fördjupa elevernas kunskaper i historieundervisningen kring kalla kriget. 

Detta genom att göra en lektionsplanering baserat på vad det står i styrdokumenten och vad de 

relevanta didaktiska tankesätten säger, samt analysera vad forskare säger om filmvisning i 

historia och hur didaktiken förhåller sig till spelfilmen i undervisningen.  

 

För att uppnå det första syftet har jag valt att analysera hur de politiska motpolerna 

avspeglades i spelfilmen under en 10-årsperiod efter andra världskriget. Föremålen för 

analysen kommer att vara två spelfilmer producerade i Hollywood mellan åren 1949–1959. 

Det jag hoppas att kunna uppnå med undersökningen är att se över hur de politiska 

motpolerna avspeglas i filmerna genom att analysera dem utifrån analysmodeller och sedan se 

hur det politiska läget i USA framförhålls i filmerna under den relevanta tidsperioden. När det 

kommer till analys av spelfilm finns det ingen homogen modell för hur analysen exakt ska gå 

till. En film kan analyseras på ett flertal olika sätt beroende på vad du vill få fram från din 

analys.5 Utifrån detta har jag hittat tänkvärda analysmodeller som ger mig möjligheten att 

svara på mina frågeställningar.   

 

1.2 Frågeställningar 

Utifrån syftet för denna uppsats har jag kommit fram till följande frågeställningar. 

 

•   Hur avspeglas regissörens politiska världsbild i de respektive filmerna? 

 

•   Vilka politiska budskap går det att finna i filmerna? 

 

•   Hur går det att använda sig av spelfilm i undervisningen om kalla kriget? 

                                                        
5 Andersson, Lars Gustaf & Hedling, Erik. Filmanalys en introduktion. Studentlitteratur AB, Lund, 1999. s. 7–9. 
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1.3 Urval och avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig till två olika spelfilmer ifrån den tidsperiod denna uppsats tänkt 

undersöka, detta på grund av att jag vill göra ett djupdyk in i dessa filmer och därav noggrant 

analysera dem, istället för en bredare analys av ett flertal olika filmer. Jag visste tidigt att jag 

vill ha två väldeligen olika filmer, som jag på förhand utgick från att vara vinklade åt olika 

håll politiskt. Leif Furhammar och Folke Isaksson i Politik och film beskriver All the King’s 

Men som en antifascistisk varning, där massan låter sig användas av sina ledare och deras 

egna viljor blir sekundära. Vidare menar de att filmen kan tolkas som vänsterliberal och vara 

en varning mot politisk hysteri.6 Ulf Zander i Clio på bio – om amerikansk film, historia och 

identitet beskriver John Wayne som den skådespelare som stora delar av den amerikanska 

publiken stod närmast, då hans konservativa åsikter ofta avspeglades i hans filmer blev han 

närmast en ikon för den amerikanska nationalismen. Zander menar att Rio Bravo uppkom 

ifrån att Wayne ogillade filmen High Noon (1952) och hävdade att den var ”o-amerikansk.” 

Wayne menade att ingen amerikansk sheriff någonsin skulle stampa på sin stjärna, och 

definitivt inte springa runt i sin egen stad för att be om hjälp ifrån civila medborgare.7  Då 

High Noon har benämnts som en kommunistiskt lagd film så bör därför Rio Bravo vara 

intressant att analysera. 

 

Louis Giannetti i sin bok Understanding Movies menar att folk som sympatiserar till vänster 

politiskt ofta identifierar sig med outsiders. De filmer som associeras med vänstern politiskt 

har ideligen en huvudperson ifrån arbetarklassen, som exempelvis Henry Fonda i  

The Grapes of Wrath (1940). Medan filmer från andra sidan spektrumet ofta speglar folk i en 

maktposition och vikten av att vara en stark ledare, exempelvis George C. Scott i Patton 

(1970).8 Jag har därför valt två filmer som utifrån Giannettis teorier på förhand bör vara 

intressanta för en analys då de är gjorda av personer med olika politiska bakgrunder och 

filmernas huvudpersoner bör passa in på de klassificeringar som Giannetti gjort. Den tidigare 

nämnda All the King’s Men är gjord av Robert Rossen, en medlem av det amerikanska 

kommunistpartiet under ett flertal år och senare en av de tio individerna som blev svartlistade 

i Hollywood. Rio Bravo är gjord av Howard Hawks, en konservativ regissör som inte hade 

någon anknytning till de politiska händelserna som skedde i USA under denna tidsperiod men 

likt John Wayne inte gillade filmen High Noon.  

                                                        
6 Furhammar & Isaksson, 1968, s. 270–275. 
7 Zander, Ulf. Clio på bio – om amerikansk film, historia och identitet. Interpress, Budapest, 2006. s. 263–264.  
8 Giannetti, Louis. Understanding Movies: Eleventh Edition. Pearson Education, New Jersey, 2008, s. 460-465. 
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2. Tidigare forskning 

Brian Neve analyserar i sin avhandling Red Hollywood in Transition – The Case of Robert 

Rossen de teman som var frekventa i de filmerna som Robert Rossen var involverad i under 

sin tid hos Warner Brothers under sent 30-tal fram tills år 1947 och hans roll i uppkomsten av 

en ny genre kallad ”grey film.”9 Thom Anderson i sin avhandling Red Hollywood definierar 

dessa filmer som en kritik från vänstern mot samhället, där kapitalism och drömmen om ett 

medelklassliv kraftigt kritiseras. Anderson utvecklar det kring att filmerna har en cynisk bild 

av samhället och istället för sympatisera med individen som var traditionellt i en 

Hollywoodfilm, så skulle sympatin istället ligga hos kollektivet. Att Rossen valde att arbeta 

på Warners är ingen slump, då det var den studion som var närmst arbetarklassen.10  

 

Neve pratar om att Rossen i sina filmer under 30-talet använde sig av bland annat gangsters 

och utpressare för att stå upp för klasserna, där de används som ett medel mot kapitalism. 

Depressionen är också ett genomgående tema i dessa filmer, vilket var ett tema som Rossen 

gärna återanvände sig av. Flera av de filmerna som Rossen gjorde berömdes i tidningen Daily 

Worker, som hade tydliga kommunistiska förbindelser. Under början av 40-talet så var 

Rossen involverad i filmatiseringen av Jack Londons novell The Sea Wolf. Neve beskriver att 

Rossen fick huvudrollskaraktären Wolf Larsen att framstå som en nazist i allt utom sitt namn. 

Neve problematiserar i sin forskning kring vart linjen mellan kommunistvänlig och anti-

fascistisk går när det kommer till budskap i film. En film som The Strange Love of Martha 

Ivers (1946) där Rossen skrev manus kan inte ses som annat än ett meddelande för 

kommunism, medan en annan film som Edge of Darkness (1943) var uppenbart fylld av anti-

fascistiska budskap. Neve konstaterar slutligen att det finns tydliga kommunistiska 

meddelanden i de filmerna som Rossen var involverad i.11  

 

Peter Biskind i sin studie Seeing is believing: how Hollywood taught us to stop worrying and 

love the fifties undersöker hur politiska budskap avspeglas under tidsperioden mellan åren 

1948–1960. Biskind ser över ett flertal olika filmer under perioden, Biskind kom fram till att 

den mest effektiva propagandan inte är ifrån filmerna som hade tydliga budskap då de 

filmerna sällan gick hem hos varken allmänheten eller filmkritikerna. Han menade istället att 

                                                        
9 Neve, Brian, 1992, Red Hollywood in Transition – The Case of Robert Rossen. I Krutnik, Frank, Neale, Steve, 
Neve, Brian & Stanfield, Peter. “UN-American" Hollywood - Politics and Film in the Blacklist Era. Rutgers 
University Press, New Jersey, 2007, s. 184. 
10 Anderson, Thom, 1985, Red Hollywood. I Krutnik, Neale, Neve & Stanfield, 2007, s. 257-262. 
11 Neve, 1992, I Krutnik, Neale, Neve & Stanfield, 2007, s 187-193.  
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de filmerna som kunde kategoriseras bland de mest populära filmerna istället var de som 

kunde sprida politiska budskap, då undangömda budskap kunde fungera lika väl som tydliga 

propagandafilmer. Biskind menade att folk tittade på en film utan att faktiskt se de budskapen 

som fanns i filmerna, vilket leder till att han hävdar att för att faktiskt kunna se budskapen, så 

måste du ofta veta vad du ska leta efter. För den amerikanska publiken på denna tid så var 

filmen mer ett medium för att sprida trender än vad det var för att sprida budskap, trots att 

budskapen ofta fanns i filmerna. Biskind reflekterar kring att det i slutändan handlar om för 

Hollywood att tjäna pengar, och att de insåg att renodlad propaganda inte säljer på samma sätt 

som en film vars främsta mål är att underhålla tittaren. De slutledningarna som Biskind drar är 

inte på något sätt oväntade, Biskind menar att en film avspeglar sin samtid gällande de 

kulturella och politiska klimaten.12 

 
En av de många filmerna som Biskind analyserar i sin studie är Red River (1948). Filmen är 

regisserad av Howard Hawks, med John Wayne och Montgomery Clift i huvudrollerna.  

Biskind gör en direkt koppling mellan filmen och situationen i USA efter andra världskriget, i 

filmen så har huvudpersonerna en massa nötkreatur som de vill sälja, men för att kunna sälja 

dem så måste de transportera djuren genom stora delar av landet. Biskind drar jämförelser 

med hur USA:s export blivit lidande efter andra världskriget då ett flertal länder i Europa 

tidigare varit deras största konsumenter, men då deras ekonomier var i ruiner vid denna tid så 

har de inte längre råd att handla ifrån USA. Biskind utforskar också relationen mellan 

karaktärerna, där han drar likheter till den amerikanska militären, där Wayne jämförs med de 

obönhörliga generalerna som inte ger med sig någonting och Clift ses som en ungdomlig 

kapten för ett kompani. Biskind ser det som ett möte mellan det gamla och nya USA, som 

efter erfarenheterna under andra världskriget måste lära sig att leva med varandra.13 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12 Biskind, Peter. Seeing is believing: how Hollywood taught us to stop worrying and love the fifties. Pantheon 
Books, New York, 1983. s. 3–7.  
13 Ibid, s. 213–219. 
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2.1 Film i undervisningen 

Utifrån den didaktiska analysen som kommer ske i denna uppsats så kommer jag här att se 

över hur bland annat andra forskare teoretiserar kring filmens didaktiska användning samt vad 

det står angående filmvisning i styrdokumenten för undervisning i historia. I styrdokumenten 

för historia står det exempelvis att eleverna ska få kunskaper kring förändringsprocesser, 

händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv, samt granska och värdera 

olika källor utifrån källkritiska metoder.14 I det centrala innehållet för historia 1b som är en av 

de mest relevanta kurserna utifrån kalla kriget, så står det bland annat att undervisningen ska 

ske kring viktiga globala förändringsprocesser och händelser under 1900-talet samt 

förklaringar när det gäller de långsiktiga historiska förändringsprocesser som skedde under 

den tiden.15 Ulf Zander i sin artikel Det förflutna på vika duken – film som historieförmedlare 

nämner att spelfilmen under 1900-talet blivit den viktigaste förmedlaren av historiska 

budskap och han hävdar att det inte finns någon anledning att tro att det inte kommer att vara 

så även i framtiden.16 Zander problematiserar delvis användningen av spelfilm i allmänhet då 

filmskaparen ofta har en baktanke med filmen, hur den ska vinklas för att få fram de 

budskapen som filmen faktiskt vill ska framkomma.17 

 

Tommy Gustafsson i sin artikel Filmen som historisk källa: historiografi, pluralism och 

representativitet hävdar att filmmediet och historievetenskapen tidigt gick skilda vägar på 

grund av att det ofta finns felaktigheter i de historiska spelfilmerna, då filmernas mål är att 

vara så kommersiella som möjligt så blir historisk korrekthet i de bästa fallen sekundärt och i 

de värsta fallen i stort sett bortglömt.18 Gustafsson nämner även att spelfilmen i 

historiedidaktiken dock ofta lyckas med att ge en fungerande förmedling av händelser och 

personer från en specifik tidsålder. Istället för att fokusera på faktafel har didaktiken tagit till 

sig spelfilmen då den på ett framgångsrikt sätt i många fall har gett människor en uppfattning 

om historiska tidsperioder.19 Utifrån det som bland annat Zander och Gustafsson reflekterat 

kring samt vad som står i styrdokumenten, så kommer jag att se över hur det går att använda 

sig av spelfilmen i historieundervisningen med en utgångspunkt i de didaktiska tankesätten. 

                                                        
14 Historia – skolverket, 2011, s. 1–2. 
15 Ibid, s. 8. 
16 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.). Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, Lund, 
Studentlitteratur AB, 2008, s. 131. 
17 Ibid 134–135. 
18 Gustafsson, 2006, s. 473–474. 
19 Ibid, s. 481. 
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I den didaktiska analysen har jag även valt att se över hur det går att använda Smiths olika 

analysmodeller i historieundervisningen (se metod), med fokus på kalla kriget. Detta har jag 

tänkt att göra genom att skapa en lektionsplanering som blir relevant i relation till 

analysmodellen samt väsentlig i koppling till styrdokumenten. För att eleverna ska kunna 

använda sig av Smiths analysmodell krävs det att de har ordentliga förkunskaper kring 

händelserna, då det inte annars går att göra analyserna kopplade till den samtid som filmen 

avspeglar. Kalla kriget är en stor del av vår moderna historia och bör därför gås igenom 

noggrant under en större period. Genom att tolka det centrala innehållet i historia så går det att 

komma till insikt om att ett flertal händelser blir relevanta i undervisningen. I ämnets syfte i 

styrdokumenten står det bland annat att ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, 

fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga 

att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom 

ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna 

präglar synen på nutiden samt uppfattningar om framtiden.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
20 Historia – skolverket, 2011, s. 1. 
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3. Teori 

Det vetenskapliga förhållningsättet som används i denna uppsats är hermeneutiken. 

Anledningen till att hermeneutiken har valts är att det är ett förhållningssätt där tolkningen av 

det fenomen som studeras blir essentiellt. Hermeneutiken förespråkar även att förstå det 

samhälle som studeras och få en djupare inblick kring det som sker. Louise Berglund i 

Historikerns hantverk om historieskrivning, teori och metod anser att utgångspunkten i en 

hermeneutisk studie bör ske genom att studera olika litteratur och teorier för att sedan 

behandla det aktuella källmaterialet. Hermeneutiken syftar på att genom att studera delar så 

går det att få en förståelse för helheten. Det viktigaste redskapet i hermeneutiken är 

kategorisering, det innebär att för att få en fullbordad förståelse för materialet behövs det 

användas kategorier för att därefter kunna göra en kritisk analys. Målet med en hermeneutisk 

undersökning blir därför att få en ökade förståelse för de olika motiven, behoven och 

omständigheterna som formade olika situationer och människors handlanden.21 Då jag bara 

kommer att undersöka två filmer i min undersökning blir det optimalt att använda sig av 

hermeneutiken då jag genom att analysera delarna vill få en förståelse för själva helheten. 

 

Tidigare nämnda kategorisering är ett viktigt redskap i koppling till hermeneutiken så det blir 

naturligt att kategorisering blir teorivalet i denna uppsats. När olika samhällsfrågor diskuteras 

används ofta kategorisering för att sortera in individer, vilket ofta kan ge en simplifierad bild 

av samhället och vara för generaliserade. När kategorisering används är det väldigt viktigt att 

tydligt definiera de kategorierna som används och att det är så precisa som det bara går att 

vara, detta för att få ett så bra resultat som möjligt. Att använda sig av kategorisering i en 

historisk undersökning är dock användbart då det hjälper forskaren att på ett analytiskt sätt se 

över de objekten som undersöks. Kategorisering är en typ av konstruktion, som används 

generellt på två olika sätt när det kommer till historieforskningen, dels när kategorier som är 

skapta i det förflutna undersöks och dels när kategorier skapade av historikerna själva 

används för att studera delar av historien.22 För mig blir det logiskt att använda mig av 

kategorier skapade av historikerna själva då jag kommer att använda mig av tre 

analysmodeller som är konstruerade av en annan person, de analysmodellerna beskrivs i den 

uppkommande metod-delen av denna uppsats. 

 

                                                        
21 Berglund, Louise & Ney, Agneta, Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och metod, 1. uppl. 
Studentlitteratur AB, Lund, 2015, s. 122–125. 
22 Ibid, s. 107–108. 
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4. Metod 

Jag har valt att använda mig av tre analysmodeller i denna uppsats för att kunna analysera 

spelfilmerna och därav kunna besvara de utvalda frågeställningarna. De analysmodellerna 

som kommer att användas för att analysera spelfilmerna kommer ifrån Jeff Smith i hans bok 

Film Criticism, the Cold War, and the Blacklist: Reading the Hollywood Reds. Anledningen 

till att jag valt denna metod är att jag anser att de modeller som Smith använder sig av är 

intressanta och jag vill se om de går att använda sig av dem på andra filmer än de som Smith 

benämner i sina exempel. Smith använder sig av tre analysmodeller för att analysera en films 

budskap, den första är att han analyserar kring hur huvudpersonen i en film kan avspegla 

regissörens politiska världsbild. Filmskaparen kan genom karaktären reflektera kring sin bild 

över hur det politiska läget ser ut i världen, Smith benämner även att det inte är ovanligt att 

huvudpersonen är den karaktär som regissören identifierar sig med mest. Ett exempel som 

Smith benämner är hur regissören Elia Kazan använde sig av sin film On the Waterfront 

(1954) för att försvara sina aktioner under senator McCarthys häxjakter. Kazan likt 

huvudrollen i filmen väljer att vittna för en kommitté och pekar ut folk som i hans syn gjort 

något fel.23 

 

Den andra modellen som används är liknande den första, men istället för att begränsa sig till 

regissörens världsbild så använder sig Smith här av levande personer i sin analys, oftast 

politiker för att se över om personen i fråga liknar någon av de politikerna som var aktiva vid 

denna tidpunkt. Denna modell avgränsar sig dock inte bara till huvudpersonen i filmen, utan 

den går ut på att analysera de mest framträdande birollerna i filmerna samt hur olika statliga 

myndigheter porträtteras i filmerna. Smith använder sig av filmen The Robe (1953) som 

exempel i sin analys, där ett flertal prominenta personer ifrån historien medverkar, så som den 

romerske kejsaren Caligula, den romerske prefekten Pontius Pilatus och Jesus Kristus. Genom 

sin analys av filmen jämför Smith de rättegångarna som skedde i USA med de rättegångar 

som skedde under den tiden som filmen utspelas.24 

 

Den avslutande modellen Smith använder sig av är kring tid och plats, en film behöver inte 

vara gjord i sin samtid för att avspegla sina politiska budskap, en annan tidsålder eller plats 

kan fortfarande vara en referens till samtida politiska händelser menar Smith då filmernas 

                                                        
23 Smith, Jeff. Film Criticism, the Cold War, and the Blacklist: Reading the Hollywood Reds, University of 
California Press, Berkeley, 2014. s. 189-191.  
24 Ibid, s. 200, 232–235. 
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politiska budskap kan modifieras in i alla möjliga situationer. Smith benämner att The Robe 

passar in även i denna analys, men han valde att analysera filmen It Came from Outer Space 

(1953), som är en science-fictionfilm med skräckelement. Smith menar att trots att filmen är 

långt ifrån verkligheten, så går det att analysera platsen och tiden som filmen utspelas samt 

utifrån detta kunna se politiska budskap från dennas samtid.25  

 

Utifrån Smiths analysmodeller har jag en grund som ger mig möjligheten att uppnå ett resultat 

kring de analyser som jag kommer att göra på de två spelfilmerna och därav kommer jag att 

kunna besvara de utvalda frågeställningarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
25 Ibid s. 235, 319-323. 
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5. Bakgrund 

Här beskrivs framkomsten av kommunism och McCarthyism i Hollywood samt hur 

spelfilmen tidigare använts som redskap för att sprida politiska budskap i USA. Det hade 

kunnat skrivas hur mycket som helst kring dessa ämnen, så det blir bara en kortfattad 

sammanfattning för att förstå kontexten kring hur det kunde se ut som det gjorde under den 

tidsperiod som undersöks i denna avhandling. 

 

5.1 Kommunism i Hollywood 

Den kanske största enskilda förändringsprocess som skett i Hollywoods historia är när 

spelfilmen övergick ifrån stumfilm till ljudfilm. Året är 1927 när Warner Brothers utger 

filmen The Jazz Singer (1927), övernatt så förändras varenda studio i Hollywood ifrån att 

massproducera stumfilmer till att göra transformationen till ljudfilm. För producenter, 

regissörer och de flesta tekniker så innebär detta inga större förändringar för arbetsdagen, ett 

flertal skådespelare blir dock drabbade då deras röst inte var anpassad till ljudfilmen. Detta 

fenomen har filmatiserats i filmer såsom Singin’ in the Rain (1952) och The Artist (2011). Det 

jobb som fick genomgå den största förändringen var dock manusförfattarens roll, ifrån att 

skriva ett scenario på några sidor, så behövdes det helt plötsligt massor av manus på allt 

mellan 50–150 sidor. Då Hollywood insåg behovet av bra manusförfattare så plockade de in 

så många duktiga författare som de kunde hitta och gav dem i uppdrag att skriva manus så 

snabbt och bra som möjligt. Under studiesystemets glansdagar under 1930-talet i Hollywood 

flödade pengarna i kassan hos studiorna, trots detta var ofta manusförfattarna underbetalda 

och det var mer vanligt än inte att deras namn inte ens fanns med när en film visades, 

alternativt så fick någon annan författare ett erkännande för filmens manus.26 

 

Missnöjet som fanns hos manusförfattarna ledde till framkomsten av Screen Writers Guild 

(idag Writers Guild of America) år 1933. Detta fack blev ett skydd för manusförfattarna mot 

sina arbetstagare, vilket ledde till att strejker blev aktuella och skapade ett ännu bredare 

missnöje mellan de involverade parterna.27 Många av de framstående manusförfattarna var av 

judiskt påbrå, ofta tillkomna till Hollywood från New York. De drogs ofta åt de 

vänsterpolitiska hållet på grund av oro för det som skedde i Tyskland under denna tid.  

                                                        
26 Ceplair, Larry & Englund, Steven. The Inquisition in Hollywood – Politics in the film community 1930–60. 
Marston Book Services Ltd, Oxfordshire, 2003, s. 3-16. 
27 Ibid, s. 23–27, 34–38. 
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De oroade sig framförallt för framkomsten av Nazism. Det kommunistiska partiet hade 

funnits i USA redan sedan 1920-talet och ofta varit involverat i frågor kopplade till arbeten. 

Det var dock inte förens Franklin D. Roosevelt blev president år 1935 som det deklarerades 

av ett flertal prominenta medlemmar i partiet att kommunism och liberalism hade samma mål, 

att bekämpa de konservativa och fascistiska. Att Sovjetunionen vid denna tidpunkt inte på 

något sätt var allierade med Tyskland gjorde att många såg att de var naturliga allierade mot 

det fascistiska hotet. Att partiet lyckades knyta till sig folk som arbetade i Hollywood och 

sedan via utökade kontaktnät lyckades sprida sitt budskap gjorde att slutet av 30-talet anses 

vara partiets glansdagar.28  

 

Det första nederlaget som uppstod för kommunisterna i Hollywood var när Molotov–

Ribbentrop-pakten annonserades, många av de som ansåg sig mer som liberala än 

kommunister distanserade sig snabbt från partiet och spekulerade kring att kommunism i USA 

kommer dö ut inom redan några dagar. Det fanns dock kommunister som försvarade beslutet 

och menade att Stalin inte hade några alternativ och att det istället var ett taktiskt beslut av 

Stalin. De menade även att det låg i USA:s intresse att stanna utanför kriget så länge som 

möjligt.29 Detta blev den första av många motgångar för kommunisterna i USA, efter andra 

världskrigets slut så höll Ronald Reagan, som vid denna tid fortfarande var en liberal 

demokrat ett tal där han deklarerade att i USA så fanns det ett förtroende för demokrati och 

inte för kommunism. När allt fler liberaler övergav kommunisterna och deras inflytande i ett 

flertal fackföreningar förminskades så går det att konstatera att den gyllene tidsperioden för 

kommunism i Hollywood var avslutad.30  

 

Efter att Trumandoktrinen deklarerats och kommittén ansatt av det amerikanska 

representanthuset började utreda kommunism i Hollywood så kom den absoluta dödsdomen 

för kommunisterna i Hollywood. När bland annat studiopamparnas stöd försvann så hade 

kommunisterna knappt något som helst stöd kvar. Jack L. Warner, studiochef för Warner 

Brothers vittnade om ett flertal manusförfattare som han visste var kommunister för 

kommitteen, Warner var ursinnig på kommunisterna då han ansåg att det var de som låg 

bakom ett flertal av de strejker som skett i Hollywood i mitten av 40-talet.31 

                                                        
28 Radosh & Radosh, 2005, s. 37–52.  
29 Ibid, s. 62–68.  
30 Ibid, s. 113–114, 121–122. 
31 Ibid, 139–144. 
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5.2 McCarthyism i Hollywood 

Det går inte att nämna McCarthyism utan att koppla det till House Un-American Activities 

Committee (HUAC), som var en grupp utsedda av det amerikanska representanthuset att 

undersöka huruvida organisationer hade kommunistiska eller fascistiska kopplingar. 

Precis som i många andra länder efter andra världskriget så skedde stora förändringar även i 

USA, när den republikanske affärsmannen Eric Johnston fick en framträdande roll i 

filmindustrin annonserade han att Hollywood skulle stödja Truman-administrationen och 

därmed välkomna alla former av utredningar kring om det fanns kommunister i Hollywood. 

Detta blev startskottet på en politisk häxjakt som idag ofta benämns som McCarthyism efter 

den amerikanske senatorn Joseph McCarthy, en man som såg det som sitt yttersta ansvar att 

se till att inga amerikanska myndigheter skulle bli infiltrerade av kommunistsympatisörer.32  

Ett av de första stegen som Hollywood tog var att starta en egen organisation för att stå emot 

kommunism, en konservativ anti-kommunistförening bildades år 1946 med namnet ’The 

Motion Picture Alliance’ styrd av ett flertal av Hollywoods mest kända namn, där bland annat 

Walt Disney, Barbara Stanwyck och John Wayne var involverade.33 

 

Det mest kvarlevande minnet från McCarthyism under denna tid är utan tvekan de förhören 

som skedde år 1947 och deras påföljder. Över 300 människor hade utpekats som kommunister 

i Hollywood och stod åtalade inför HUAC för att ha spridit kommunistisk propaganda i 

spelfilmer. Dessa förhör ledde till att 10 personer slutligen blev åtalade för att ha visat förakt 

mot förhörskommittén och blev därmed svartlistade av Hollywood, vilket ledde till att de inte 

längre kunde arbeta i filmindustrin under sina riktiga namn. De flesta av de åtalade var 

manusförfattare som haft tydliga kopplingar till kommunistpartiet under ett flertal år. De 

personer som undkom att bli åtalade hade det dock inte mycket bättre, ett flertal av dem fick 

lämna USA för att hitta jobb då Hollywood inte vill ha något med dem att göra, exempelvis 

Charlie Chaplin som tidigare gjort framgångsrika filmer som The Great Dictator (1940) 

arbetade aldrig i USA igen.34 Dessa förhör var bara starten på en tidsperiod under kalla kriget 

där flera människor i Hollywood utpekades som kommunistanhängare och spänningarna 

mellan de som stod till vänster respektive höger politiskt har aldrig varit större i Hollywood 

                                                        
32 Ibid, s. 137. 
33 Ibid 108. 
34 Ceplair & Englund, 2003, s. 264–281 
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än under denna tid i historien, där folk gjorde vad som helst för att rentvå sitt eget namn, även 

om det innebar att sätta dit någon annan.35 

 

5.3 Tidigare användning av politiska budskap i Hollywoodfilm 
Under de fyra åren som USA var involverade i andra världskriget så var biosalongerna fyllda 

av filmer med politiska budskap, allt ifrån dokumentärer gjorda av framstående regissörer 

som John Ford och Frank Capra till spelfilmer såsom Mrs. Miniver (1942) och Since You 

Went Away (1944) med tydliga meddelanden till befolkningen. Medborgarna hade under 

kriget lärt sig att uppskatta de ideologiska budskapen som framkom på den stora duken, så 

därmed var det inget förvånansvärt med att liknande filmer så som The Best Years of Our 

Lives (1946) och It’s a Wonderful Life (1946) fortsatte att produceras.36 De mest utmärkande 

exemplen på hur spelfilmen användes kopplad till de politiska motpolerna som tidigare 

nämnts hittar vi under andra världskriget, de manusförfattarna som hade kommunistiska 

åsikter gjorde allt de kunde för att sprida sovjetvänliga budskap i sina filmer. Att 

Sovjetunionen stred på samma sida som USA under andra världskriget öppnade upp 

möjligheterna för dem på ett sällan tidigare skådat sätt. Det var framförallt en film som 

gjordes som inte kan beskrivas på något annat sätt en ren och skär propaganda för Joseph 

Stalin, en film som kom ut under de värsta striderna mellan Nazi-Tyskland och 

Sovjetunionen, filmen var Mission to Moscow (1943).37 

 

President Franklin D. Roosevelt stoltserade med ett bokexemplar av Mission to Moscow i 

slutet av år 1941 och det tog inte lång tid innan Warner Brothers köpte rättigheterna till 

novellen och började förberedda sig för att göra filmen. Filmen glorifierade Joseph Stalin och 

kunde inte ses som något annat än en vinst för kommunisterna i USA, att en stor studiofilm 

visade kommunism på ett positivt sätt gjorde att fler och fler manusförfattare försökte få in 

sina egna politiska budskap i filmerna som de skrev. Filmen blev under de efterföljande åren 

hårt kritiserad, Jack L. Warner försvarade sig med att självaste presidenten och andra personer 

ifrån Vita Huset hade beordrat honom att göra filmen. Boken som filmen var löst baserad på 

var skriven av Joseph Davies, som tidigare varit amerikansk ambassadör i Sovjetunionen, när 

han såg den färdiga versionen så konstaterade han förfärad att ett historiskt misstag hade 

                                                        
35 Ibid, s. 334–348. 
36 Doherty, Thomas. Cold War, Cold Medium: Television, McCarthyism and American Culture. Columbia 
University Press, New York, 2005. s. 20-22.  
37 Radosh & Radosh, 2005, s. 92-93. 
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begåtts. han sa att en film så kommunistvänlig aldrig skulle kunna accepteras i USA. 

Historien skulle visa att Davies hade rätt. Mission to Moscow kan anses vara den film som 

enskilt mest bidrog till uppkomsten av McCarthyism i Hollywood och de som var involverade 

i filmen var bland de första att bli utpekade som kommunister i de utredningarna som följde.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
38 Ibid, s. 94–100.  
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6. Filmerna 

6.1 All the King’s Men (1949) 
All the Kings’ Men är en filmatisering av Robert Penn Warrens Pulitzerprisvinnande bok med 

samma titel. Boken är löst baserad på den amerikanska politikern Huey P. Longs liv, en 

tidigare demokratisk senator och guvernör från Louisiana. Robert Rossen erbjöd ironiskt nog 

huvudrollen till John Wayne, som svarade med följande citat; ”det var det mest o-

amerikanska och o-patriotiska manuset jag någonsin läst, Rossen vill uppenbarligen göra en 

film som förstör synen på den amerikanska livsstilen och det amerikanska styrelseskicket.”39  

 

Huvudrollen i filmen är Willie Stark, en landsortpolitiker i en liten stad i den amerikanska 

södern under depressionen i början av 1930-talet i USA. Filmen börjar med att 

nyhetsreportern Jack Burden blir tilldelad att göra ett reportage om Stark, när Burden frågar 

sin chef varför Stark är så pass intressant att han måste göra ett reportage om honom får han 

svaret ”They say he's an honest man.” Burden får upp intresset för Stark och intervjuar honom 

hemma hos hans oansenliga familj, där får han reda på att han läser juridik på kvällarna och 

hoppas att genom juridiken kunna hjälpa fattiga människor i staden. Burden visar sig dock 

vara ifrån en helt annan bakgrund än Stark, hans familj är en av delstatens mest 

privilegierade. Hemma hos Burden-familjen introduceras bland annat syskonparet Adam & 

Anne Stanton. Folket här förstår inte att Burden vill rapportera om en man som Stark, vars 

politiska åsikter och intressen är så olik deras egna världsbild. Burden menar dock att han för 

första gången i sitt liv fått tro för samhället genom att se hur Stark agerar.40 

 

I delstatens huvudstad introduceras en barsk kampanjarbetare med namnet Sadie Burke som 

kommer med idén att få Stark att ställa upp i det kommande guvernörsvalet, så att rösterna 

splittras. Burke söker upp Stark och blir hans kampanjledare, efter att initialt endast tänkt 

sabotera hans kampanj blir Burke efter att ha observerat honom tagen av Starks politiska 

åsikter. Burke inser att Stark kan bli den guvernör som delstaten behöver och ser till att hans 

tal blir mer populistiska och får folket att sluta upp kring honom. Stark förlorar det första 

valet men filmen hoppar sedan fram fyra år i tiden och då vinner Stark valet överlägset, detta 

genom att Stark har lyckats att få det fattiga folket på hans sida (ofta refererade som ”hicks” 

                                                        
39 https://www.dailyrepublic.com/all-dr-news/solano-news/local-features/local-lifestyle-columns/all-the-kings-
men-the-king-of-movies-filmed-locally/ (hämtad 2018-12-03).  
40 All the King’s Men, 1949. Robert Rossen, USA, Columbia Pictures. 
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eller ”hillbillies”). Burden som hela tiden rapporterat om händelserna hos sin tidning får 

instruktioner om att tidningen ska byta sida ifrån att vara för Stark så ska de nu istället vara 

emot honom, när Burden frågar varför får han svaret ”Divide and conquer, Stark’s getting too 

big for his britches.” Burden väljer självmant att lämna tidningen och får ett nytt jobb hos 

Starkadministrationen.41 

 

Ett av filmens stora teman är att folk undrar vart Stark får alla sina pengar ifrån för att kunna 

bygga alla projekt, då hans guvernörstid symboliseras av nya konstruktioner. Det börjas vid 

denna tid ryktas om politisk korruption kring Stark. Burke och Burden tappar mer och mer 

förtroende för Stark och de inser att det bara är en tidsfråga innan Stark kommer att förlora 

folkets stöd. Efter att Stark bland annat sett till att en oskyldig man blir ihjälslagen då han inte 

kan mutas, så blir Burden utesluten ur den innersta cirkeln då han ifrågasätter Stark. Utåt sätt 

fortsätter Stark att visa upp sig med sin familj trots att han haft ett flertal romantiska affärer 

vid sidan om, allt för att sprida intrycket av att vara en familjeman till sina väljare. Ett flertal 

av de skumma affärerna som Stark varit involverad i börjar komma upp till ytan under denna 

tid. Stark blir slutligen anklagad för korruption och blir ställd inför riksrätt, genom mutor 

lyckas han dock se till att komma undan ifrån att bli dömd för brottet. Utanför rättssalen håller 

han ett storslaget tal för en enorm folkmassa av anhängare, som har skanderat hans namn 

under hela rättegången. Stark konstaterar att “They tried to ruin me, because they didn’t like 

what I’ve accomplished.”42 Filmen avslutas med att Stark blir skjuten av Adam Stanton och 

han yttrar då en avslutande monolog ”It could have been the whole world, Willie Stark.”43 

 

6.1.1 Huvudrollsanalys  
Utifrån Smiths analysmodell kommer jag här att analysera huvudpersonen Willie Stark i All 

the King’s Men. Smith menar att en filmskapare genom sin huvudkaraktär kan avspegla hur 

dennes bild av det politiska läget i ett land ser ut och hur en filmkaraktär kan spegla verkliga 

politiska personer.44 Robert Rossen som regisserade filmen var som nämnt tidigare i denna 

avhandling kommunist under ett flertal år, hans politiska förbindelser var åt vänster och han 

var en registrerad demokrat vid denna tid.45 Rossen är noga med att aldrig nämna vilket parti 

som Stark tillhör under filmen och inte heller i vilken delstat som handlingarna utspelas. Den 

                                                        
41 Ibid. 
42 Ibid 
43 Ibid 
44 Smith, 2014, s. 91. 
45 Radosh & Radosh, 2005, s 134-135.  
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tydligaste analysen jag kan göra kring hur Rossen försöker förmedla hur det politiska läget ser 

ut i USA via Stark är han gjort en film stark kritisk till demagogin som uppkom i USA i 

koppling till kommunistskräcken efter andra världskriget. Stark använder sig av kraftig retorik 

när han talar till stora och ofta okunniga folkmassor, där han sprider lögner för att få folket på 

sin sida, ofta genom att tilltala deras känslor så de blir ännu mer passionerade kring hans 

idéer. Det är inte orimligt att Rossen använde sig av filmen för att försvara sig emot den 

politiska häxjakten som senator Joseph McCarthy drev i landet under uppkomsten av 

McCarthyism då Stark lätt kan liknas med McCarthy. Precis som Stark så använde sig 

McCarthy ofta av demagogin, detta genom att sprida så mycket skräck som möjligt till den 

stora massan angående kommunism. Rossen förespråkar även vikten av källkritik i filmen, 

varken tidningarna eller rättsväsendet visar klanderfritt beteende när det kommer till Stark i 

filmen så det går att analysera kring hur allting inte är som det verkar på ytan när det kommer 

till nyhetsspridningen.  

 

Det andra budskapet som Rossen förmedlar genom Stark är kanske ännu tydligare, han 

uppvisar tydliga anti-fascistiska budskap i filmen och Stark kan lätt jämföras med ett flertal av 

de framträdande ledarna i Europa under andra världskriget. Joseph McCarthy som nämnts 

tidigare är en uppenbar jämförelse till Stark, men det går att göra ännu tydligare kopplingar 

till Benito Mussolini och Adolf Hitler. Stark benämns sällan som en klyftig person i filmen, 

ett citat som ”Willie couldn't steal a vote from Abe Lincoln in the cradle of the 

Confederacy”,46 visar att de som arbetade runt om kring honom inte höll honom i höga tankar, 

men att de visste att om han användes på rätt sätt så kunde han få med sig massan på sin sida 

på samma sätt som Hitler och Mussolini lyckades få med sig folket. Stark likt andra 

framträdande fascistiska ledare såg till att hans hejdukar förstörde för andra politiska 

kandidater. I filmen visas det hur vallokaler och framträdanden utsätts för sabotage och det 

kanske mest oroväckande exemplet är när mannen vars dotter hans son har dödat vägrar att ta 

emot mutor, så ser Stark till att han blir ihjälslagen. Stark ser även till att censurera 

tidningarna och radiostationerna så att de inte kan sprida några negativa budskap om honom, 

vilket gör att det även där går det att finna likheter till de fascistiska staterna. 

 

Att analysera Stark som individ är intressant då hans karaktär förändras över filmens gång, 

under filmens inledning så har han ett flertal egenskaper som en politiker bör ha och hans 

                                                        
46 All the King’s Men, 1949. Rossen. 
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politiska tankesätt är väldigt nobelt. Att filmen börjar under de första åren av 1930-talet 

samtidigt som illusionen om den amerikanska drömmen presenteras är något som går att 

koppla till Stark, under den första tiden slåss han för de lägre samhällsskikten och vill 

verkligen medborgarna väl, för att sedan under filmens gång falla längre och längre ifrån de 

idéerna han stod för i början av sin politiska karriär. Det går att göra analysen att Rossen 

menar att den utveckling som Starks karaktär gör under filmens gång, att det samma händer i 

USA under denna tid. När det andra världskriget avslutades, så går det att spekulera kring om 

att ä den amerikanska drömmen dog ut i ögonen av den amerikanska befolkningen.  

 

6.1.2 Birollsanalys  
Utifrån Smiths analysmodell kommer jag här att analysera de framträdande birollerna i    

All the King’s Men. Det finns ett flertal viktiga biroller i filmen, men jag har valt att begränsa 

mig till tre olika karaktärer för att kunna analysera dem så noga som möjligt. 

 

Jack Burden: Filmens berättare och moraliska grundpelare. Stora delar av filmen är sedd 

utifrån hans perspektiv då han ofta finns med i scenerna, för det mesta observerar Burden i 

bakgrunden vad Stark och de andra karaktärerna håller på med. Smith nämner i sin 

analysmodell att det inte är ovanligt att regissören har en karaktär som han själv identifierar 

sig med, i detta fallet så blir det uppenbart att den karaktär som Rossen sympatiserar med är 

Burden. Vartenda beslut som Burden tar i filmen går det att förstå, att han i början väljer att 

kämpa för Stark trots hans egna privilegierade bakgrund visar tydligt att han bryr sig om 

människor. Rossen själv försvarade sin inbladning i kommunistpartiet med att han ansåg att 

alla borde stödja ett parti som hjälper fattiga människor och folk som kommer ifrån sämre 

förhållanden. Hans familj ifrågasätter varför han väljer att stödja en man som Stark, och de 

beskriver nonchalant situationen på följande sätt ”This State is full of these Abe Lincoln’s 

with price-tags on them, the louder they yell, the higher the price.”47 Burden försvarar Stark 

och när han istället blir utfrågad varför han inte söker efter ett bättre jobb som ger mer status 

och mer betalt så svarar han ”I’m too rich to work.”48 Detta ger bekräftelse att han väljer att 

jobba på som journalist och senare för Stark för att det är något som han tror på, istället för 

något som han behöver göra.  

 

                                                        
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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Under filmens gång blir Burden dock mer och mer desillusionerad med Stark och börjar få 

tvivel kring flera av besluten som han tar. Jag nämnde tidigare Stark som en potentiell 

jämförelse till senator McCarthy, detta blir mer uppenbart när Burden slutligen går emot Stark 

och vägrar ge han information från sin svartabok, vilket går att likna till när Rossen vägrade 

att nämna namn inför senator McCarthys kommittee år 1947. Rossen lämnade 

kommunistpartiet samma år som förhören började, vilket går att jämföra med hur Burke under 

slutet av filmen efter att sett Starks alla aktioner slutligen väljer att lämna hans sida och 

istället försöker gå vidare med sitt liv.  

 

Sadie Burke: När Sadie introduceras så är sympatin hos tittaren fortfarande kvar hos Stark så 

när hon försöker sabotera för honom så blir hon direkt en framträdande antagonist. I takt med 

att Stark blir mer och mer osympatisk får tittaren mer sympati till Burke, som likt Burden har 

en stor uppskattning av Stark, men oftast blir besviken i slutändan. Den tydligaste kopplingen 

jag kan göra kring Burke till en riktig människa är till Joseph Goebbels, då Burke likt 

Goebbels är en propagandaexpert som vet exakt vad som behövs sägas till folket för att få 

dem på deras sida. Det är Burke som är hjärnan bakom det mesta som sker för Stark politiskt, 

hon står bakom ett flertal kampanjstrategier och sköter Starks kampanjer med järnhand. Den 

tidigare nämnda demagogiska skickligheten som Stark besatt kommer ifrån Burke, likt hur 

Goebbels tog hjälp av Hitler. Utan att gå för djupt in på administrationen i det tredje riket, så 

är det inte otänkbart att Burke och Goebbels styrde mer än vad de faktiska ledarna gjorda.  

Det går att spekulera kring motivet till att Rossen valde att porträttera Burke på detta sätt, 

möjligtvis var det för att motverka den demagogin som senator McCarthy förespråkade. 

 

Burke nämner tidigt till Stark vad som gäller angående henne själv och Burden ”Play square 

with us, you're gonna need people like us around.”49 Likt hur Goebbels aldrig slutade arbeta 

för nazisterna så slutade aldrig Burke att arbeta för Stark, till skillnad mot Burden som mer 

eller mindre försvann ur bilden efter att ha vägrat att ge information ifrån den svarta boken. 

Den mest symboliska likheten kring Burke och Goebbels är när Stark blir skjuten, så är Burke 

den enda av birollsinnehavarna som ansluter till Stark istället för Adam, likt hur Goebbels var 

med Hitler in i det sista och slutligen tog sitt eget liv dagen efter honom. Att jämföra en 

kvinnlig kampanjledare i USA med en manlig propagandaminister i Nazityskland är inte på 

                                                        
49 Ibid. 
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något sätt naturligt, men det finns tillräckliga likheter för att jämförelsen om inte annat bör 

göras, även om Burke har fler sympatiska sidor än vad Goebbels någonsin visade upp. 

 

Dr. Adam Stanton: Den slutgiltiga birollsanalysen jag valt att göra ifrån filmen blir kring 

Adam Stanton, han introduceras precis som sin syster och farbror vid middagsbordet hemma 

hos Burden-familjen. Olikt de andra personerna så imponeras han av de artiklarna som har 

skrivits om Stark. Trots att han likt Burden har en privilegierad bakgrund så brinner han för 

folket i delstaten, framförallt så är han fascinerad av de idéerna Stark har kring sjukvården då 

han menar att den verkligen är i ett behov av upprustning. Då Stanton framställs som en bra 

man, och vid ett flertal tillfällen är den som står upp mest emot Stark så blir en naturlig 

jämförelse till de allierade ledarna under andra världskriget. Framförallt hur Roosevelt och 

Winston Churchill stod upp emot Hitler och Mussolini under andravärldskriget.  

 

Likt Stanton så kom Roosevelt från en förmögen familj och kämpade under hela sin tid för att 

hjälpa den fattiga befolkningen i USA och försökte se till så att alla fick det så bra som 

möjligt.50 Att det är just Stanton som slutligen ser till att avsluta Starks tyranniska styre passar 

väl in med att Roosevelt tragiskt avled precis innan Hitler, så att deras uppoffringar såg till att 

andra fick det bättre. Likt hur Churchill genom sina eldande tal var bland de första att 

offentligt kritisera Hitler, så är det Stanton i filmen som tidigast ger ett kritiskt tal till de andra 

karaktärerna om Stark. Stanton beskriver sina åsikter om Stark på följande vis, “The first 

thing Stark did was to take over the newspapers and the radio stations. Why be so afraid of 

criticism? If Stark is interested in doing good, he should also be interested in the truth. I don't 

see how you can separate the two. No, Stark is not for me.”51 

 

6.1.3 Platsanalys  
Platsanalysen I filmen blir inte på något sätt framträdande då de exemplen som Smith tar upp 

är kring filmer som utspelar sig i helt andra miljöer eller tidsåldrar, vilket inte är fallet här. 

Icke desto mindre så går det att göra en analys kring platserna, då Rossen valt att ändra 

iscensättningen ifrån novellen som utspelas i Louisiana. Att inte namnge varken delstaten 

eller städerna som filmen utspelas i gör att tolkningsmöjligheterna blir bredare. Då de 

jämförelserna som gjorts tidigare är fokuserade kring den amerikanska politiken vid denna 

                                                        
50 Dallek, Robert. Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932–1945. Oxford University Press, 
Oxford, 1995, s. 17-18. 
51 All the King’s Men, 1949. Rossen. 
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tidsperiod, så går att applicera in att filmen vara en reflektion över hur Rossen tycker det 

amerikanska samhället speglas. Om jämförelsen görs med Hollywood, så går det att se på som 

att Stark och hans politiska medarbetare är senator McCarthy och hans kommittee, samtidigt 

som de oskyldiga medborgarna som blir drabbade av de missöden som Stark frambringar kan 

ses som kommunisterna som får lida för de förhören som sker under denna tiden. 

 

6.1.4 Sammanfattning  
Med hjälp av analysmetoden som jag har använt mig av för att analysera All the King’s Men 

finns det tydliga resultat att skildra. Rossen använder sig påtagligt av sina karaktärer i filmen 

för att visa vad han tycker och tänker angående den politiska situationen i USA. Utifrån 

Smiths modeller så går det att se tänkbara jämförelser med verkliga personer, länder och 

platser. Det går givetvis att reflektera över hur precisa jämförelserna faktiskt blir, men utifrån 

de analyserna som jag har gjort så går det att komma fram till att Smiths analysmodeller går 

att använda på filmen. Med bakgrund i de politiska termerna, så hävdar jag att filmen inte är 

pro-kommunistisk trots den politiska bakgrunden som Rossen hade, utan mer endast anti-

fascistisk och även då anti-McCarthyism.  

 

Resultaten utifrån analysmodellen i koppling till karaktärerna är intressanta, den jämförelse 

som blir tydligast är kring huvudpersonen, det går att reflektera kring om det inte kanske alltid 

är så, då huvudpersonen är filmens största och i de flesta fall viktigaste roll. De jämförelser 

som sker angående Stark är relevanta då det finns tydliga paralleller att dra mellan Stark och 

ett flertal världsledare från den tidsperioden. Stark använder sig av retoriken på ett sådant sätt 

att det blir naturligt att jämföra med exempelvis tal av Mussolini där stora folkmassor skriker 

ut hans namn. Analysen kring birollerna är något svårare att göra, då det finns många 

personer att jämföra med och att det kan krävas en viss form av expertis inom området för att 

känneteckna vilka personer de skulle kunna jämföras med. Burden används av regissören för 

att ge hans bild av händelserna i min analys, men det skulle möjligtvis gå att byta ut Rossen 

mot någon annan levande person. Burke som jag jämför med Goebbels har likheter men även 

skillnader, men att propagandan är så slående gör att jag instinktivt gör den jämförelsen 

mellan de båda. Platsanalysen blir sekundär i analysen, men det går ända att reflektera kring 

de besluten som Rossen tog angående namn, plats och så vidare. I mitt tycke så går det att 

använda sig av dessa resultat när det kommer till filmen utifrån Smiths modeller då 

jämförelserna åtminstone kan ge en bild av hur det går att tolka filmen. 
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6.2 Rio Bravo (1959) 

Rio Bravo är en filmatisering av B. H. McCampbells novell med samma titel. Rio Bravo är i 

verkligheten en stad i södra Texas, precis vid gränsen till Mexiko. Filmen utspelar sig under 

åren precis efter det amerikanska inbördeskriget, det vill säga i slutet av 1860-talet. Filmen, 

som är en västernfilm innefattar många av de teman som förknippas med den genren.  

 

Huvudrollen i filmen är John T. Chance, en sheriff som arbetar i staden Rio Bravo. Filmen 

inleds med att Chance samt en alkoholiserad tidigare vice-sheriff med namnet Dude sitter vid 

ett varsitt bord på en salongskrog, där ett flertal av stadens befolkning kallar Dude för 

borrachón (spanska för en kraftigt försupen person). Ett mindre barslagsmål bryter ut, i 

tumultet blir en oskyldig person dödad av en person med namnet Joe Burdette. Dude och 

Chance arresterar efter detta Joe samt leder honom till stadens häkte. I häktet introduceras en 

haltande gammal man med namnet Stumpy. som trots avsaknad av tänder och ett dåligt ben 

sköter stadens häkte med järnhand. Joe blir satt i arrest, samtidigt som Chance och Dude 

sluter fred. Det visar sig att Dude blivit av med sitt jobb tidigare, men får nu chansen att få 

tillbaka det, med villkoren att han håller sig nykter.52 

 

Under den nästkommande dagen anländer en leverans med dynamit till staden. Den som leder 

leveransen är en vän till Chance med namnet Pat Wheeler, som varnar Chance att brodern till 

Joe har svurit att se till att han fritas innan den federala sheriffen ankommer med den 

nästkommande diligensen. En ung grabb med smeknamnet Colorado som anlänt med 

leveransen visar sin skicklighet med sina pistoler innan han lämnar ifrån sig dem, då Chance 

bestämt sig för att beslagta alla i stadens vapen. Samtidigt får vi reda på att diligensen som 

ska lämna staden för att hämta den federala sheriffen har saboterats och därav lär det dröja 

minst en vecka innan hans ankomst. Chance går senare under kvällen till den lokala salongen 

där han får höra att Wheeler under kvällen pratat högt om att sheriffen behöver hjälp för att 

skydda häktet mot brodern till Joe. När Chance konfronterar Wheeler säger Wheeler att han 

inte mena något illa och erbjuder sina män som hjälp, till vilket Chance svarar på följande sätt 

”Supposing I got 'em. What'd I have? Some well-meaning amateurs, most of 'em worried 

about their wives and kids. Burdette has 30 or 40 men, all professionals.”53 Den enda som 

intresserar Chance av de männen som arbetar för Wheeler är Colorado, som visat sig vara 

                                                        
52 Rio Bravo, 1959. Howard Hawks, USA, Warner Brothers. 
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utmärkt med sina pistoler, men han nekar erbjudandet artigt och säger ”I'm a lot better at 

minding my own business.”54 

 

Wheeler skjuts senare under kvällen ner av en anonym man utanför salongen, Dude som varit 

ute på patrullrunda ser händelsen och skjuter mot skytten. Chance och Dude pratar efter detta 

om vad de ska göra här näst. Colorado kommer samtidigt ifrån andra sidan gatan och ber efter 

att ha sett sin chef blivit mördad att få vara med dem. Chance svarar argsint "You had a 

chance to get in this and you didn't want it."55 Nästa dag så anländer Nathan Burdette, som är 

broder till Joe. Burdette går till en salong i staden och betalar dem för att spela en låt en längre 

tid. I häktet hörs sången och varken Chance, Dude eller Stumpy förstår innebörden av sången. 

Det är inte förens Colorado kommer dit som han förklarar att det är den spanska sången 

Degüello (spanska för att skära av strupen), de inser att det är sången som mexikanarna 

spelade inför slaget vid Alamo 30 år tidigare och innebörden är att ingen kommer att skonas 

när häktet stormas. Männen diskuterar vad de ska göra härnäst och inser att så länge de 

stannar i häktet med en pistol mot Joe så är de säkra då Nathan inte kan riskera att hans bror 

blir dödad.56 

 

Stumpy har under filmens gång visat avsky mot Joe och det kommer fram till att familjen 

Burdette såg till att han förlorade sitt land och allt han ägde en gång i tiden, vilket gör att han 

konstaterar med glädje att om något händer så skjuter han gärna Joe som en hämnd för det. 

Samtidigt blir Chance och Dude överrumplade när de lämnar häktet, vilket leder till att Dude 

blir tillfångatagen och Nathan kräver att ett utbyte av fångar ska ske. Chance som lyckats fly 

tillbaka till häktet bestämmer sig trots prosteter från Stumpy att göra utbytet under 

morgondagen, vid en gammal lada i staden. När utbytet ska ske så blir det strul och en eldstrid 

utbryter mellan de båda sidorna. Lagmännen visar prov på stor skicklighet och med hjälp av 

den dynamiten som fanns på lasten som ankom till staden i början av filmen, så lyckas de få 

Burdette och hans hejdukar att ge upp fighten. Filmen avslutas med att antagonisterna 

eskorteras till häktet där de får sitta tills den federala sheriffen kommer, samtidigt som 

protagonisterna går till salongen för att fira segern.57 
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6.2.1 Huvudrollsanalys  

I denna del kommer jag att analysera huvudpersonen John T. Chance i Rio Bravo. Vid året 

1959 som filmen gjordes så var senator Joseph McCarthy död sedan två år tillbaka och 

kommunistskräcken på hemmaplan i USA började att avta. Den mest obestridliga analysen 

jag kan göra utifrån karaktärsanalysen är att filmens konservativa regissör Howard Hawks 

försöker göra en film som visar hans syn på hur USA bör agera och att han använder sig av 

sin huvudroll för att visa detta. Det är sannerligen ingen slump att Hawks valde att använda 

sig av John Wayne i huvudrollen, då som Zander nämnde tidigare så fanns det ingen annan 

skådespelare som kunde symbolisera stora delar av befolkningens syn på USA på samma sätt 

som Wayne kunde.58 Chance blir en figur som representerar bilden av hur USA ser på sig 

själva vid denna tid. Chance står upp för det som han tycker är rätt och har tydliga åsikter 

kring vad han tycker om saker och ting. Chance är en auktoritär och stark ledare med tydliga 

amerikanska värderingar ifrån den tid som filmen utspelas. Den verkliga personen som är 

lättast att jämföra Chance med är den dåvarande amerikanske presidenten, Dwight D. 

Eisenhower, som likt Wayne och Hawks var republikan. 

 

Precis som Eisenhower använder sig Chance av en tydlig ledarstil, det är aldrig något tvivel 

under filmens gång att Chance är i kommando och de som jobbar med honom visar en tydlig 

respekt för honom som ledare. Det som utmärkte Eisenhower var hans utrikespolitik i kampen 

mot kommunism, där han gjorde allt i sin makt för att motverka ideologin och de länderna 

som tog efter den.59 Eisenhower var även omåttligt populär i USA, vilket hans två 

jordskredssegrar i presidentvalen bevisar.60 Det kan jämföras med hur Chance är väldigt 

populär hos lokalbefolkningen och står upp för sina åsikter samt arbetar emot dem som inte 

håller med honom. Alla de små skurkarna som porträtteras i filmen kan vara en metafor för de 

mindre länderna som tog till sig kommunism, för att sedan bli krossade av USA. I filmen blir 

Chance utfrågad om varför han valt att bli sheriff istället för att göra nytta på flera ställen, till 

vilket han svarar ”I got lazy. Got tired of selling my gun all over. I decided to sell it in one 

place.”61 Detta kan simplifierat jämföras med hur Eisenhower gått ifrån att vara 

överbefälhavare på ett flertal ställen i världen och istället valt att slå sig till ro i vita huset som 

president av USA.  
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Den kanske mest utmärkande analysen som går att göra är angående rädsla, Chance och hans 

män är underlägsna i antal och det finns ett flertal fiender överallt i staden, trots detta visar 

han ständigt upp en tapperhet och en tro på vad de gör. Då kalla kriget var igång på allvar 

under denna tid och hotet om kärnvapen ständigt existerade, så går det att tro att Hawks 

försökte visa för den amerikanska publiken att det inte fanns något att vara rädda för, hur illa 

än situationen såg ut. Ett annat tydligt karaktärsdrag som Chance har är att han alltid sätter sitt 

yrke först och aldrig släpper sitt ansvar i rollen som sheriff, detta blir som tydligast då det inte 

är förens i slutet av filmen när allt är avklarat som han börjar tänka på sitt personliga liv. Med 

detta visar Hawks att det amerikanska ledarskapet alltid kommer att finnas där för 

befolkningen och göra sitt yttersta för att stå emot eventuella hot utifrån. Slutligen går det att 

nämna att McCarthyism vid denna tid hade börjat att nå sitt slut i och med senatorns död och 

minskningen av kommunister i USA, men en tydlig jämförelse med filmen och det som skett i 

Hollywood är att Chance gör allt i sin makt att bedriva folk utifrån det som anser vara hans 

stad i filmen. De som inte sköter sig eller passar in i hans världsbild, har ingen anledning i 

hans tycke att vara kvar i Rio Bravo.  

 

6.2.2 Birollsanalys  

Utifrån Smiths analysmodell kommer jag här att analysera de framträdande birollerna i    

Rio Bravo. Det finns ett flertal prominenta biroller i filmen, men jag har valt att begränsa mig 

till tre olika karaktärer för att kunna analysera dem så noga som möjligt. 

 

Dude: Den mest framträdande birollen i filmen, då hans relation med Chance är ett av de 

centrala temana som går att analysera i filmen. Genom sin alkoholism framställs Dude under 

filmens gång som svag, framförallt jämfört med Chance. Det är endast när han får hjälp av 

Chance och lyssnar på dennas råd som det går bra för honom. Då jag tidigare jämförde 

Chance med Eisenhower så kan det liknas med hur den amerikanska befolkningen bör lyssna 

på sin president vid denna tid, då dennas råd kan ses som användbara. Relationen mellan de 

båda kan ses som ett mentorskap, där så länge Dude sköter sig, så kan han ta hjälp av Chance 

för tips och värdefull erfarenhet. När Dude vid ett tillfälle i filmen är berusad så slår han till 

Chance, han ber genast om ursäkt men får svaret av Chance ” Sorry don't get it done, Dude. 

That's the second time you hit me. Don't ever do it again.”62 Det går att reflektera kring över 
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varför Chance ger Dude ännu en chans, men det kan ha att göra med att han ser att det finns 

en bra man där när han håller sig ifrån alkoholen.  

 

Den slående jämförelsen jag kan göra med en verklig person under denna tid är Eisenhowers 

vice-president, Richard Nixon. Det finns ett flertal likheter mellan karaktärerna som gör att 

det går att analysera. Likt Eisenhower och Nixon, så var det stor åldersskillnad mellan Dude 

och Chance, den ungdomliga entusiasmen mot den äldre rutinen. Den komplicerade 

relationen som Dude har med sin chef är lik den som Nixon hade med Eisenhower, då det 

fanns ett flertal ämnen där de inte var överens, och deras relation var aldrig helt 

hundraprocentig.63 Det framkommer i filmen att Dude tidigare skapat problem hos sheriffen 

och därför blivit av med sitt jobb en gång redan, innan han blir tillbakatagen under filmens 

gång. Detta kan jämföras med hur Nixon tidigt under Eisenhowers första presidentkampanj 

hamnade i trubbel på grund av en politiskfond och att det fanns krav kring att han skulle dra 

sig tillbaka som vice-presidentkandidat. Trots detta stod Eisenhower vid Nixons sida och 

bibehöll han under hela sin presidentperiod.64 Ett av filmens avslutande citat är ”You think I'll 

ever get to be sheriff?”,65 detta citat från Dude som börjat fundera på vad som ska hända när 

Chance går i pension som sheriff kan jämföras med hur Nixon vid denna tid redan börjat 

förbereda sig för en presidentkampanj när Eisenhowers presidentperiod avslutas.  

 

Stumpy: Det fastställs tidigt att Stumpy är en gammal man med stor lojalitet till Chance, det 

framkommer att de har känt varandra under en väldigt lång period samt att de känner varandra 

väldigt väl. Trots sina funktionsnedsättningar gör Stumpy det som förväntas av honom med 

bravur under filmens gång och det finns inga tvivel om att han är kapabel nog att sköta häktet. 

En passande jämförelse kan göras med den tidigare premiärministern av Storbritannien, 

Winston Churchill. Likt Stumpy så hade Churchill vid denna tiden sett sina bästa år och var i 

slutet av sin karriär. Churchill och Eisenhower hade förstås känt varandra i ett flertal år och 

varit med om väldigt mycket tillsammans, från tiden under andra världskriget tills deras 

gemensamma kamp mot kommunism under den tidiga delen av 1950-talet. Det etableras i 

filmen att Stumpy blivit av med sin mark till Burdette-klanen under de tidigare åren och att 

det är något som han fortfarande inte kan släppa. Han hoppas att en dag kunna få tillbaka sitt 

                                                        
63 Ambrose, 1984, s. 17-20. 
64 Kornitzer, Bela. The Real Nixon: An Intimate Biography. Rand McNally & Company, New York, 1960. s. 
191-193. 
65 Rio Bravo, 1959. Hawks. 



 28 

land för att kunna avnjuta sina sista år där. Churchill under sin sista premiärminister-period 

gjorde allt i sin makt för att bibehålla det brittiska imperiet och se till att de fick tillbaka så 

mycket land som möjligt.66 

 

Det går även att jämföra Stumpy till de politiska ledarna i de mindre länderna under denna tid 

som tillsammans med USA stod upp emot kommunism, trots att Stumpy inte är någon 

framstående man så visar Chance tydligt att han oavsett alltid kommer stå upp för honom i 

alla situationer. Detta kan liknas med att USA på ett flertal ställen hjälpte de länderna som 

behövde hjälp emot kommunism under denna tid. Symboliken kring att Stumpy har förlorat 

sitt land kan även jämföras med just de länderna som blivit drabbade av till exempel en 

invasion av Sovjetunionen och blivit av med antingen delar av sitt land eller hela sin 

självständighet. Att ett fåtal personer så som det är i Rio Bravo står upp emot det som de anser 

vara orätt, kan ses som hur en organisation som NATO framkom för att motstå spridning av 

kommunism, och likt lagmännen i Rio Bravo inte innehöll särskilt många medlemmar vid sitt 

skapande. 

 

Nathan Burdette: Den avslutande birollsanalysen jag valt att göra ifrån filmen blir kring 

filmens primära antagonist, Nathan Burdette. Under stora delar av filmen är Nathan bara 

benämnd vid namn, då det är hans bror som sitter fängslad och stora delar av filmens handling 

är kring hur Nathan ska frita sin broder ifrån häktet. Det framkommer tydligt att Nathan är en 

mäktig man, som förstört många människors liv under årens gång och att han har väldigt 

mycket makt i de trakterna där filmen utspelas. Den för mig mest uppenbara jämförelsen som 

det går att göra med en verkligen person är med den dåvarande ledaren för Sovjetunionen, 

Nikita Chrusjtjov. Det framkommer genom filmen att Nathan har ödelagt många individers 

liv, Chrusjtjov var bland annat högst involverad med Stalin i de massavrättningar som skedde 

under deras styre och utöver detta så förstördes många människors liv på andra sätt med. 

Nathan är under stora delar av filmen långt ifrån händelsernas centrum, vilket kan jämföras 

med avståndet ifrån USA och Sovjetunionen, där rädslan och föraktet för varandra var tydligt, 

trots den stora distansen mellan länderna. I filmen är det brodern till Nathan som sitter 

fängslad i häktet och som gjort brottet vars filmen handling baseras runt om kring. En allegori 

för detta kan vara att brodern kan ses som ett konfliktområde mellan USA och Sovjetunionen 

under denna tid, som exempelvis situationerna i Öst- och Västberlin.  

                                                        
66 Jenkins, Roy. Churchill. Macmillan, London, 2001, s. 844-858. 
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Chrusjtjov hade en sträng relation till ett flertal högt uppsatta personer i västvärlden, han och 

Nixon hade bland annat en hetlevrad diskussion om ländernas ekonomiska situationer och 

Chrusjtjov var en av dem som firade Nixons förlust i presidentvalet högljuddast.67 

Jämförelsen mellan Chrusjtjov och Nathan Burdette fallerar möjligtvis något dock då det 

aldrig riktigt blev så pass allvarligt mellan de involverade parterna i verkligenheten som det 

blir i filmen. Överlag dock så är Chrusjtjov den person som jämförelsen blir lättast att göra 

med, utifrån hur det såg ut i världen med spänningarna mellan väst- och östblocket. 

 

6.2.3 Platsanalys  

Utifrån Smiths analysmodell kring plats och tid kommer jag här att analysera hur vilda 

västernmiljön i Rio Bravo kan jämföras med hur det såg ut i USA under denna tiden.  

Under tidigare delar av analysen så har jag benämnt personer och individer involverade i 

händelserna under denna tid, så här blir fokus på själva miljön som Hawks väljer att visa upp i 

filmen. Få filmgenrer genom åren har definierat en bild av ett land såsom västern har 

definierat bilden av USA, där heroiska individer kämpat mot olika former av ondska, allt för 

att kunna få ett så bra liv som möjligt i landet. Staden Rio Bravo går att tolka som antingen 

Hollywood eller hela USA, beroende på vilket hotbild som analyseras. Då den tidigare 

nämnda kommunistskräcken på hemmaplan hade avtagit något vid denna tid, så väljer jag här 

att analysera det som att Rio Bravo är en bild av hela USA, istället för Hollywood. Hoten 

utifrån blir därmed en bild av andra länder under denna tid, framförallt Sovjetunionen som 

nämnts tidigare i analyserna. 

 

Ett av de teman som är genomgående under filmen är att om häktet någonsin stormas så 

kommer Joe Burdette att vara den första som dör, vilket gör att häktet aldrig kommer att 

stormas då Nathan Burdette vill vara 100% säker på att hans bror kommer därifrån oskadd. 

Detta kan likställas med vad som skulle hända vid en eventuell konflikt i världen vid denna 

tid, om Sovjetunionen skulle göra något mot USA så visar detta att de inte skulle göra det 

ostraffat, då USA har sina egna försvarsmetoder redo för ett motangrepp. Det visar också att 

oavsett hur illa situationen ser ut så är de redo att kämpa för det som de anser vara rätt. Häktet 

och salongen är två platser som får stor plats i filmen, vilka kan jämföras med exempelvis vita 

huset och pentagon i USA, då de stora besluten tas där och de känner sig som säkrast där 

under filmens gång. Att attacken som sker innan slutstriden utspelas sker på hotellet kan 

                                                        
67 Tompson, William J. Khrushchev: A Political Life. Palgrave Macmillan, London, 1995. s. 227–233. 
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jämföras med att om något skulle ske mot de statliga byggnaderna i USA, så skulle de svara 

med moteld.  

 

6.2.4 Sammanfattning  

Utifrån analysmetoden som jag har använt mig av för att analysera Rio Bravo så finns det 

tydliga resultat att framställa. Hawks använder sig av sina karaktärer i filmen för att visa vad 

han tycker och tänker angående den politiska situationen i världen vid denna tid, samt för att 

visa hans bild kring hur USA bör agera. Filmen som gjordes under tiden kalla kriget var som 

”kallast” reflekterar verkligen sin samtid. Utifrån Smiths modeller så går det att se rimliga 

jämförelser med både verkliga personer samt länder och platser. Filmen har tydliga pro-

amerikanska budskap och konservativa värderingar skildras positivt genom filmens gång 

samtidigt som Hawks lyckas med att visa upp sin bild av Amerika.  

 

Resultaten utifrån analysmodellen i koppling till karaktärerna är givande då de avspeglar 

tidsperioden väl. Wayne som spelar Chance var den mest populära skådespelaren i USA 

under en längre tid och Eisenhower var en av mest omtyckta presidenterna i USA:s historia. 

Jämförelsen mellan de båda blir simpel att göra och det finns ingenting utmärkande som gör 

att analysen fallerar mellan de två. Birollsanalysen av karaktärerna går det mer att reflektera 

över kring här, då filmen inte alltid har tydliga politiska budskap så går det att ifrågasätta över 

hur relevanta varje jämförelse blir. Oavsett går det att överväga analyserna då de personerna 

som de jämförs med spelade en stor roll i de händelserna som skedde under denna tid.  

 

Exempelvis jämförelsen mellan Nathan Burdette och Chrusjtjov, det hade vid filmens 

utgivning inte skett någon väpnad konflikt mellan Sovjetunionen och USA, men tre år senare 

vid Kubakrisen så var det nära att det faktiskt skedde, vilket gör att analysen kan rättfärdigas. 

Platsanalysen av Rio Bravo är intressant då få scenmiljöer har definierat ett land så tydligt 

som hur västernmiljön definierar USA. Genom att använda sig av denna miljön går det att få 

fram den amerikanska patriotism i filmen, exempelvis när sången Degüello spelas så ser 

filmen till att slaget vid Alamo nämns. Få slag i historien har samma betydelse i USA:s 

historia som det slaget, och det gör att den patriotiska andan i filmen kommer till liv genom 

detta. Avslutningsvis så går det att använda sig av dessa resultat när det kommer till filmen 

utifrån Smiths modeller då jämförelserna åtminstone kan ge tittaren en chans att reflektera 

över vilka budskap som filmen försöker att förmedla. 
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7. Lektionsplanering 

Kalla kriget är ett delmoment i historia 1b som det bör läggas stor tid på, då ett flertal punkter 

i det centrala innehållet går att relatera till den tidsperioden. Jag har här valt att konstruera ett 

moment under tre veckors undervisning, med fokus på kalla kriget. Då kalla kriget håller på 

under en så pass stor del av 1900-talet har jag valt att fokusera på tiden mellan slutet av 40-

talet fram till och med Kubakrisen i denna planering, detta blir därför en lektionsplanering på 

cirka tre veckors undervisning. Målet med denna lektionsplanering är partiellt att se över hur 

det går att använda sig av Smiths analysmodeller i undervisningen genom att visa en film 

utifrån hans idéer. De två filmerna jag själv har analyserat i denna avhandling är i mitt tycke 

inte helt optimala att visa då det finns en del brister i filmerna, då de är politiskt vinklade och 

kan vara svåra att tolka.  

 

Jag reflekterade länge angående vilken film som är optimal att visa för eleverna, då det finns 

ett flertal användbara filmer som porträtterar kalla kriget ur olika perspektiv. Exempelvis  

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) hade kunnat 

användas, men för att kunna förstå den typ av satir så krävs det att tittaren sitter inne på djupa 

förkunskaper. Istället så har jag valt The Manchurian Candidate (1962), en film som kom ut 

mitt under den pågående Kubakrisen, vilket gör den väldigt viktig i koppling till kalla kriget. 

Filmen behandlar ett flertal teman som är relevanta för kalla kriget, så som Koreakriget, 

kommunism, demagogin kopplad till McCarthyism och relationerna mellan öst- och väst. Det 

går givetvis att problematisera över att visa en svartvitfilm från 60-talet för elever i skolan 

idag, det går att exempelvis endast visa ett antal nyckelscener för att utifrån dem ge eleverna 

chansen att reflektera över vad de har sett. Catharina Hultkrantz i sin avhandling Med vita 

duken som hjälpreda i historieundervisningen påpekar att historielärare bör använda sig av 

filmmediet i sin undervisning då den bidrar med en annan typ av historieförmedling. Genom 

användningen av film så kan eleverna individuellt fundera över vad som visas och på så sätt 

använda sig av den historiska kunskapen de får utav filmen.68 

 

Lektion 1: Börja lektionen med att ha en öppen diskussion med eleverna och fråga dem vad 

de känner till om kalla kriget samt vad de relaterar till kring det begreppet. Agneta Bronäs och 

Niclas Runebou i sin bok Ämnesdidaktik: en undervisningskonst menar att med en grund i 

                                                        
68 Hultkrantz, Catharina. Med vita duken som hjälpreda i historieundervisningen. I: Anna Larsson (red): Medier i 
historieundervisningen: Historiedidaktisk forskningen i praktiken. Umeå, Umeå Universitet, 2016. s. 157–158. 
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ämnesdidaktiken kan läraren skapa en klassrumsmiljö där eleverna får möjligheten att fundera 

kring det som det undervisas om samtidigt som de kan bidra med egna funderingar. Ett utbyte 

av frågor mellan lärare och elever kan leda till reflekteringar som gynnar bägge parter.69 

Utifrån detta ger jag förhoppningsvis eleverna chansen att bredda sina tidigare kunskaper om 

kalla kriget, genom att få dem att reflektera och analysera kring vad de har lärt sig sedan 

tidigare, samtidigt som de får möjligheten att repetera in kunskaper de haft med sig sen innan. 

När diskussionen avslutats har jag tänkt att prata om bakgrunden till kalla kriget för eleverna 

och berätta om varför det såg ut som de gjorde i världen i slutet av 40-talet. Detta ger 

förhoppningsvis ett inledande intresse för den historiska perioden, samtidigt som de 

potentiellt fått med sig nya kunskaper. Det är viktigt att även ta upp de politiska termerna så 

att eleverna får en tydligare kontext kring varför det ser ut som det faktiskt gör. Jag ser även 

till att berätta för eleverna hur de examinerande momenten kommer att gå till och nämner att 

en filmvisning med efterföljande uppgift kommer vara ett av momenten. Bronäs och Runebou 

menar att examinerande moment bör ske på olika sätt, då elever har olika sätt att visa sina 

kunskaper i skolan.70 

 

Lektion 2: Inleder lektionen med att undervisa om kalla kriget på 50-talet, gå igenom 

Koreakriget så noga som det behövs, se till att eleverna får tillräckligt med information för att 

kunna ta till sig de viktigaste aspekterna ifrån kriget. Ge även eleverna möjligheten att läsa 

om konflikten utifrån valfritt material. Avsluta lektionen med att diskutera med eleverna om 

det som de fått läsa och reflektera över, samt vilka slutsatser det går att komma fram till 

utifrån de politiska termerna. Denna diskussion bör ge eleverna möjligheten att konkretisera 

det som de har lärt sig och genom detta skapa förståelse kring ämnesområdet. 

 

Lektion 3: I styrdokumenten står det bland annat att eleverna ska få kunskaper om olika 

personer utifrån olika tolkningar och perspektiv för den relevanta tidsperioden.71 Utifrån detta 

så kommer jag här att gå igenom ett flertal av de prominenta personerna under den tidsperiod 

som undervisningen sker kring, detta ger också eleverna mer förkunskaper som behövs i 

samband med filmvisning. Förkunskaperna behövs för att kunna göra de jämförelserna som 

                                                        
69 Bronäs, Agneta & Runebou, Niclas. Ämnesdidaktik: en undervisningskonst, Stockholm, Norstedt, 2012, s. 
103–105. 
70 Ibid. s. 101–102.  
71 Historia – skolverket, 2011, s. 1. 
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Smiths analysmodeller tillämpar. Personerna som är mest relevanta är de prominenta ledarna i 

Sovjetunionen och USA, samt exempelvis Senator McCarthy i samband med McCarthyism.  

 

Lektion 4: Gå igenom den uppgift som hör ihop med den kommande filmvisningen, förklara 

vad Smiths modell innebär i uppgiften, det vill säga hur jämförelser av exempelvis karaktärer 

jämtemot verkliga personer bör gå till. Se även till att förklara vad filmen handlar om och 

varför det som visas är intressant. Jag nämnde tidigare att det går att endast visa nyckelscener 

ifrån en film och ge eleverna chansen att tolka dessa, för att förstå nyckelscenerna så krävs det 

dock att jag ger dem en välgrundad kontext angående händelserna. Anledningen till att jag 

valt nyckelscener istället för att visa hela filmen är att jag tror att det finns problem med att 

visa allt för långa filmer. Framförallt äldre filmer då ungdomar idag generellt har svårare att 

koncentrera sig på en film oavbrutet under en längre tid och missar därmed väsentliga detaljer 

för att kunna förstå handlingen.72 Att visa en långfilm tar även upp mycket undervisningstid. 

 

Det finns ett flertal utmärkande scener ifrån filmen som passar in för att användas i 

undervisningen. En av filmhistoriens mest framstående scener är när Mrs. Iselin befaller sin 

son att skjuta presidentkandidaten och berättar om vad som kommer att hända härnäst ”You 

are to shoot the presidential nominee through the head. And Johnny will rise gallantly to his 

feet and begin to speak. The speech is short. But it's the most rousing speech I've ever read. 

It's been worked on, here and in Russia, on and off, for over eight years. I shall force someone 

to take the body away from him and Johnny will really hit those microphones and those 

cameras with blood all over him, fighting off anyone who tries to help him, defending 

America even if it means his own death, rallying a nation of television viewers to hysteria, to 

sweep us up into the White House with powers that will make martial law seem like 

anarchy.”73 

 

En anledning till att jag anser denna scen är essentiell att visa för eleverna är att den 

symboliserar hela kalla kriget eran på ett påtagligt sätt. Detta anser jag för att den får med 

många av de angelägenheterna som associeras till kalla kriget och de olika politiska 

övertygelserna. Det är även en scen som gör att exempelvis karaktärsanalysen blir enklare att 

göra, då en längre monolog kan vara simplare att tolka än kortfattade meningar utsprida över 

en films speltid. 

                                                        
72 http://www.provivus.se/tipsbanken/page-detail.php?pid=135 (hämtad 2019-01-07) 
73 The Manchurian Candidate, 1962. John Frankenheimer, USA, United Artists. 
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Lektion 5 & 6: Vid de två avslutande lektionstillfällena får eleverna möjligheten att arbeta 

med den uppgift som de tilldelats i samband med filmen, där de utifrån bland annat Smiths 

modell ska analysera karaktärer och platser ifrån filmen. De nyckelscener som jag valt att visa 

finns alla tillgängliga på YouTube, så behöver någon elev se om dem eller se dem för första 

gången så finns möjligheten för dem att göra det. Anledningar till varför jag anser eleverna 

bör lära sig om detta och varför detta skulle kunna fungera som ett moment i historia är att jag 

tycker filmen tydligt speglar sin samtid. Det ger därför ger eleverna möjligheten att sätta sig 

in i en tidsperiod i historien där det verkligen fanns tydliga spänningar i världen mellan öst- 

och västblocken. 
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8. Avslutning 

Utifrån mitt inledande syfte och de dithörande frågeställningarna har jag i denna avhandling 

undersökt filmmediets användning i både undervisning och som spridare av politiska 

budskap. Jag kommer här att reflektera över vilka problem som finns med att använda sig av 

spelfilm i undervisningen och tänka över de slutsatser som framkommit i min analys. 

 

Spelfilm i undervisningen är något som jag vill använda mig av och jag anser att det finns 

fördelar med det då filmvisningen blir en alternativ undervisningsmetod som kan gynna 

elevernas inlärning. Något som jag dock överväger är de problem som finns med filmvisning i 

undervisningen, framförallt några angelägenheter som jag i samband med denna studie lärt 

mig. Det som jag reflekterar kring framförallt är objektiviteten i film. Filmer kan vara så pass 

ideologiskt vinklade att det kan vara problematiskt att visa dem i klassrummet. Att hitta filmer 

som är helt opartiska men ändå relevanta för historieundervisningen om kalla kriget tror jag 

kan vara svårt, framförallt om filmerna ska kunna analyseras från Smiths analysmodeller. Jag 

menar inte på något sätt att utesluta filmvisning då det går att visa en film som är politiskt 

vinklad, men det gör att läraren bör fundera en extra gång över varför filmen ska visas och 

vad eleverna ska få ut ifrån själva filmvisningen. 

 
Utifrån de urval jag gjorde i relevans med filmerna så hade jag på förhand en aning om hur 

filmerna skulle vara vinklade politiskt. Därför valdes Smiths analysmodell för att jag skulle 

göra en egen form av analys i samband med filmerna. Att filmerna gjordes under en tid när 

spänningen i USA var som mest distinkt gör att analyserna i sig blir slående då det verkligen 

är en avspegling av sin samtid. Då jag visste vad jag skulle leta efter i filmerna så blev det 

möjligt att hitta politiska budskap i filmerna och genom detta se hur den politiska bilden av 

USA framställdes. Det som går att problematisera över är vilka förkunskaper som krävs för 

att kunna hitta politiska budskap och hur tolkningsbara budskapen faktiskt är. Att analysera 

filmerna utifrån Smiths analysmodell har både för- och nackdelar, om förkunskaper finns där 

så går det att göra jämförelser som kan bli relevanta, även om de i vissa fall kan anses 

långsökta. Det jag kommit fram till är att om du vet vad du ska leta efter och har tillräckligt 

med kunskap inom området, så går det att hitta politiska budskap i ett flertal filmer som är 

gjorda i USA under den inledande tiden av kalla kriget.  
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Angående urvalet av filmer valda för analysen som skett så hade de kunnat göras annorlunda 

då det finns ett flertal andra filmer med politiska budskap från denna tid. Det hade även gått 

att göra analysen på filmer ifrån ett annat land än USA och på andra politiska ideologier, det 

hade bara krävts en viss modifiering av frågeställningarna för att kunna göra detta. Med 

bakgrund i Smiths analysmodeller anser jag dock att filmerna som valts funkar för att besvara 

frågeställningarna som ställts i denna uppsats. 

 

8.1 Vidare forskning 
Utifrån det som nämnts i avslutningen finns det mer att hämta ifrån det som undersökts. För 

vidare forskning går det att undersöka fler filmer och även se över hur det går att applicera på 

filmer gjorda i andra länder än USA. Smiths analysmodeller hade potentiellt kunnat gå att 

göra till en modell för att göra undersökningen simplare och kanske något mer fokuserad, då 

det är tänkbart att en studie kan göras mer inriktad på ett specifikt område. Om forskningen 

skulle ske på antingen samma eller någon av de filmer som valts i denna avhandling, skulle 

det kunna gå att se över om filmerna har andra politiska budskap än vad som konstaterats i 

denna uppsats.  

 

Användningen av spelfilm i undervisningen är ett ämne som det går att forska betydligt mer 

kring, speciellt med grund i antingen kalla kriget eller Smiths analysmodeller. Att se över hur 

det skulle gå att använda sig av de filmer som nämnts i denna uppsats i undervisningen om 

kalla kriget med koppling till Smiths analysmodeller är något som jag gärna hade testat på. 

Framförallt för att det skulle kunna gå att göra på ett flertal olika sätt i undervisningen och 

resultaten hade varit fascinerande att undersöka. Med detta försöker jag säga att 

undervisningen i historia är ett område som ständigt bör undersökas för att skapa den mest 

optimala inlärningsmiljön för eleverna på de svenska gymnasieskolorna. 
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