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Abstrakt

Filmmediet idag är den mest populära formen av masskultur. Med sin 

världstäckande genomslagskraft och sitt stereotypa porträtterande av 

verklighet, påverkar filmen världsåskådningen för människor runtom i 

världen. Ett brinnande ämne i amerikansk film har alltid varit 

Ryssland, på grund av de politiska motsättningarna och den historiska 

rivaliteten med USA. Studiens syfte är att  undersöka hur Ryssland 

porträtteras i amerikanska filmer från perioden för presidenterna 

Dmitrij Medvedevs respektive Barack Obamas första mandatperiod. 

Frågeställningen för uppsatsen är: hur ser stereotypa föreställningar 

om Ryssland ut i amerikansk film 2008-2011? Trettiotal filmer med 

ryska motiv valdes ut för undersökningen och analyserades utifrån de 

visuella och sociala aspekterna. Resultatet visar på att det förekommer 

tre skikt av stereotyper om Ryssland: de eviga, som har existerat i 

hundratals år och spridits av resenärer; stereotyper från epoken för det 

kalla kriget; och stereotyper om det moderna Ryssland inspirerade av 

medias nyhetsrapporteringar.
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Inledning

Under det  senaste århundradet har filmmediet vuxit till att bli den mest populära och utbredda 

bäraren av kultur och är en rik källa till information. I en värld av snabb teknologisk framväxt, 

kombinerat med ett högt livstempo, där det tryckta ordet tyvärr förskjuts till bakgrunden, tar filmen 

på sig en alltmer framträdande roll i att påverka verklighetssynen och livsåskådningen för hela 

generationer av människor. Verklighetsskildringen i det konstnärliga är ett  av de största estetiska 

och ideologiska problemen, då den inte bara formar vår inställning till verkligheten utan också 

påverkar själva verkligheten. Hela vår tillvaro är stereotypiserad, och oavsett vilken syn man har på 

stereotyper, har de blivit något slags kriterier för hur en person bedömer sin omgivning, sin egen 

och andra folkgrupper. Som bärare av de mest utbredda generella stereotyperna, är filmmediet ett 

tydligt exempel på praktisk tillämpning av stereotypt tänkande.

Bakgrund

Varje folkslag har färdiga föreställningar om andra kulturer, som skapats inom ramarna för den egna 

kulturen och dennas egenskaper. Stereotyper förekommer i allt ifrån vardagen till konsten, vilket 

visar på deras utbredning. Det praktiska användandet av stereotyper bekräftar deras effektivitet och 

bärkraft i nästan alla av livets aspekter. Även då den allmänna attityden gentemot stereotyper kan 

variera på grund av deras ytliga och ofta hånfulla framtoning, har de alltid karaktäriserat den 

mänskliga kognitionens natur.1

Sedan man började studera etniska stereotyper inom vetenskapen, ansåg man de vara en källa till 

information om hur representanter för ett land ser på och uppfattar folk från andra länder. När man 

senare kunde följa upp spår av idéer från nazism och rasism i de etniska stereotyperna, har attityden 

till de blivit mer negativ. De huvudsakliga frågorna som intresserar forskare av etniska stereotyper 

idag är deras grad av trovärdighet och hållbarhet genom tid.2

Innan filmens och televisionens uppkomst har den huvudsakliga källan för spridning av stereotyper 

varit  reseskildringar baserade på personliga intryck. Av den anledningen har A.V. Pavlovskaja i sin 

1

1 Scherbakova, V. I., Kino kak sposob formirovanija, otrazhenija i rasprostranenija stereotipov (na materiale 
gollivudskih filmov o Rossii poslednih 10 let) (Film som ett medel för formande, speglande och spridande av 
stereotyper (baserat på Hollywood-filmer om Ryssland under de senaste 10 åren))[min övers.] (diss.), 
Moskva: Moscow State University, 2004, s. 16.

2 Scherbakova, 2004, s. 20.



strävan att peka ut  de mest förekommande och utbredda föreställningarna om Ryssland i det 

amerikanska samhället, valt  att i sin bok undersöka just  brevväxlingar, turisters anteckningar, 

reseskildringar och andra vardagliga källor, som i annat fall, ofta anses vara oseriösa. Hon menar att 

det är just den här typen av källor som bäst  speglar skilda föreställningar och tack vare sin 

popularitet sprider dem vidare.3

Relationen mellan Ryssland och USA har en mångsidig och lång historia. Diplomatiska-, 

kulturella-, vetenskapliga- och handelskontakter har existerat de båda länderna emellan länge, men 

det är först på 1800-talet, när det började bli allt vanligare för västerlänningar att besöka det 

avlägsna och mytomspunna landet, som relationerna blev av en mer vardaglig karaktär. Ryssland, 

som var både lik och olik den europeiska civilisationen, och som samtidigt inte var lika kulturellt 

främmande som Asien, lockade med sin exotism. Trots det, förblev det för amerikaner det minst 

utforskade och begripliga av de europeiska länderna. Det förklarades med att  landets geografiska 

och kulturella avlägsenhet, statsskikt, samhällsordning, den sociala strukturen, ryssars livsstil och 

seder, var främmande och oförklarliga för amerikaner.4

De rysk-amerikanska relationerna har, i mångt och mycket, länge bestämts och färgats av den 

politiska situationen. Frånvaro av motsättningar inom de politiska och ekonomiska 

intresseområdena, förklarar det vänskapliga förhållningssättet som USA hade gentemot Ryssland 

under 1800-talets andra hälft. När sådana motsättningar till slut uppkom, i och med försäljningen av 

Alaska, började relationerna sakta att förändras till det negativa.5  Försämringen i relationerna 

kulminerade sedan på 1900-talet - ett århundrade som dominerades av stora geopolitiska 

motsättningar mellan de båda stormakterna Sovjet och USA.

Efter att ha genomgått en radikal politisk förändring under de senaste decennierna, har Ryssland 

tagit sin utveckling i en ny riktning, i och med Sovjetunionens fall och, nu senast, den symboliska 

”omstarten” i relationerna med USA. Dessa relationer byggs nu upp som aldrig förr, både på statlig 

nivå och genom kulturutväxlingen och kommunikationen de båda folken emellan. Hur Ryssland 

uppfattas av masspubliken blir i detta sammanhang viktigt att undersöka både ur den politiska och 

2

3 Pavlovskaja, A. V., Rossija i Amerika. Problemy obschenija kultur (Ryssland och Amerika. 
Kommunikationsproblemen mellan kulturer)[min övers.], Moskva: Moscow State University Press, 1998.

4 Pavlovskaja, 1998, s. 63.

5 Pavlovskaja, 1998, s. 17.



den kulturella synvinkeln. Förutom sitt underhållningsvärde, speglar filmen och rättar sig i led med 

den statliga agendan, vilket ger en tydlig indikation på hur de politiska relationerna länderna 

emellan ser ut och vilken position Ryssland, i sin tur, har på den politiska världsarenan. Pavlovskaja 

definierar filmens roll för sammanhanget på följande sätt:

Film står för ett visuellt förkroppsligande av nationella ideal och har en dualistisk roll: 

genom att spegla de mest ytliga nationella föreställningarna, främjar den samtidigt och mest 
effektivt dess fortsatta spridning [min övers.].6

Detta gäller i högsta grad Hollywood-film som är ett erkänt världscentrum för filmindustri och som 

producerar påkostade filmer, som i sin tur översätts till otaliga språk och uppskattas av åskådare 

världen över. Även då den gemene amerikanens intresse för Ryssland har minskat sedan 1980-talet, 

har de ryska motiven i amerikansk film allt annat än försvunnit.7  Antalet filmer som på ett eller 

annat sätt  handlar om Ryssland ser istället ut att ha ökat de senaste åren. Ett givet exempel på det är 

att  Scherbakova, för sin studie, fick fram ett femtiotal filmer för en tioårsperiod, medan för denna 

uppsats har jag lyckats finna ett trettiotal filmer med ett snittbetyg på IMDb.com som överstiger 

medel, för bara en treårsperiod.

Ämnet för det här arbetet är amerikaners stereotyper om Ryssland och ryssar, så som de speglas i 

amerikansk film. Den amerikanska kulturens och Hollywoods popularitet i världen breddar den 

geografiska spridningen av den amerikanska synen på Ryssland och det ryska folket  till världens 

alla hörn och bidrar på det sättet, likt propaganda, till att felaktiga generaliseringar görs och att 

stereotyper bildas och stärks, vilket i sin tur kan främja fientligheten mellan olika folkgrupper. 

Därav vidgas också studiens praktiska värde, vars relevans och aktualitet, utifrån en politisk och 

historisk kontext, enligt mig, är också påtaglig.

Syfte och frågeställning

Syfte med denna studie är att peka ut vilka stereotyper om Ryssland amerikanska filmer uttrycker, 

diskutera anledningar för dess uppkomst och fortlevnad utifrån historiska, politiska och sociala 

faktorer. Frågeställningen för uppsatsen är: hur ser stereotypa föreställningar om Ryssland ut i 

3

6 Pavlovskaja, A. V., ”Stereotipy vosprijatija Rossii i russkih na Zapade” (”Stereotypa föreställningar om 
Ryssland och ryssar i Väst”)[min övers.], Ryssland och Väst: dialog mellan kulturer, Moskva: Moscow State 
University Press, 1994, s. 20

7 Scherbakova, 2004, s. 48.



amerikansk film 2008-2011? Jag vill också föreslå några möjliga svar på varför de ser ut  som de 

gör.

Metod och material

För att kunna besvara uppsatsens frågeställning, kommer jag att analysera förekomsten av 

stereotyper om Ryssland i amerikansk film under åren 2008 till 2011 - perioden för presidenterna 

Barack Obamas respektive Dmitrij Medvedevs första mandatperiod som löper ut 2012. Valet att 

accentuera presidenterna i uppsatsen motiveras med att de båda länderna har som tradition att  dela 

upp och mäta sin historia med utgångspunkt i sina presidenters tid vid makten. På det sättet  delas 

ländernas historia upp i olika epoker där varje president representerar en viss epok.

Denna studie av etniska stereotyper i amerikansk film kunde egentligen ha gjorts med utgångspunkt 

i vilken annan nationalitet som helst  än den ryska. Författaren har valt  att rikta sig in på just 

Ryssland på grund av sin egen ryska bakgrund - författaren är född och uppvuxen i Ryssland men 

har bott i Sverige sedan 13-års åldern. Författaren ser i sammanhanget inte sin bakgrund som en 

riskfaktor som kan underminera trovärdigheten och objektiviteten i studien, utan tvärtom, den kan 

medföra en större förståelse, fördjupad kunskap i ämnet och en mer nyanserad tolkning i analysen.

I min analys kommer jag att ta upp och ge konkreta exempel på olika aspekter av hur Ryssland och 

ryssar gestaltas i amerikansk film. För att se om dagens stereotyper skiljer sig från tidigare, om det 

har dykt upp nya, och om gestaltningen har förändrats i och med de politiska skiftningarna i bägge 

länderna, kommer jag att sätta mina resultat i perspektiv till de slutsatser som Vera Scherbakova 

kom fram till i sin studie av samma ämne fast för en tidigare 10-års period.

Filmurvalet gjordes genom en detaljerad sökning på IMDb.com med följande sökkriterier: 

Mediatyp: Spelfilm

Årtal: 2008-2012
Produktionsland: USA

Plot Keywords: Russia, Russian
IMDB-betyg: 5.0-108
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8 Betygskriteriet användes i syfte för att avgränsa studien och reducera uppsatsens omfattning till att enbart 
innefatta filmer som är populära och anses vara bra av den generella publiken.



Sökningen genererade sammanlagt ett trettiotal filmtitlar.9 Även då alla filmer kommer att ses och 

analyseras, i syfte för att samla in information och skapa sig en generell bild av situationen, är det 

ändå bara de filmer, som konkret kommer kunna exemplifiera de för analysen valda parametrarna, 

som kommer att tas upp och granskas i uppsatsen.

Studien utgår i hög utsträckning ifrån ett ryskspråkigt material. Detta förklaras med att den 

forskning som hittills gjorts kring ämnet mestadels är rysk, då ämnet i sin avgränsning är som mest 

aktuellt, relevant och av intresse för den ryska läsaren. Skulle studien istället behandla stereotyper 

om italienare, kan man med stor sannolikhet anta att  även där skulle huvuddelen av materialet hittas 

inom inhemsk italiensk forskning. Att vikten i uppsatsen läggs på amerikaners stereotyper om just 

Ryssland, så som de speglas i amerikansk film, innebär dock inte att studien saknar relevans för en 

västerländsk läsare. Tvärtom, studiens syfte är att  åskådliggöra mekanismen som används inom 

filmindustrin för formande och spridande av stereotypt tänkande, vilket i sin tur kan appliceras på 

vilken etnisk grupp som helst.

Teori

Teorin om stereotyper idag är välutvecklad. Mer eller mindre likartade definitioner av termen finns 

att  finna i olika ämnesordböcker och lexikon. Stereotyp  definieras som ”schematisk, standardiserad 

syn eller föreställning om ett  socialt fenomen eller objekt, oftast emotionellt färgad och av hög 

hållbarhet genom tid. Uttrycker en persons förhållningssätt gentemot ett fenomen, skapat under 

inverkan av sociala normer och tidigare erfarenheter”, eller ”hållbar, generaliserande föreställning 

eller uppsättning egenskaper, som enligt  majoriteten av människor ses som typisk och 

kännetecknande för en individ eller ett objekt”, ”föreställning, idé, karaktärsdrag m.m. som blev 

hållbara och standardiserade utan att ta hänsyn till det  unika och individuella, och därför är 

missvisande”, ”hållbar uppsättning av föreställningar om en specifik typ av människors eller objekts 

egenskaper, som oftast felaktigt generaliseras till alla människor eller objekt av samma typ”.10

Enligt socialpsykologen D. Katz, är etnisk stereotyp en hållbar föreställning som i litet 

överensstämmer med den verklighet den strävar att  föreställa, och som utgår ifrån och speglar den 

5

9 Filmlistan finns att finna i sin helhet som bilaga till uppsatsen.

10 Sovjetisk encyklopediordbok, Sovjetskaja Encyklopedija, Moskva, 1980, s. 1282. Collins COBUILD 
Essential English Dictionary, London, 1989, s. 784. Longman Dictionary of English Language and Culture, 
Harlow, 1992. Cambridge International Dictionary of English, Cambridge, 1995, s. 1421.



för människans natur typiska egenskapen att först förklara ett fenomen för att sedan observera det 

fullt ut.11 Psykologen Otto Klenberg ger en annan definition av etniska stereotyper: 

En mental bild i människans sinne av den egna eller andra nationella grupper.  Sådana 
föreställningar är oftast utspridda och välrepresenterade i samhället. I regel är de extremt 

primitiva och immuna i relation till den objektiva verkligheten [min övers.].12

Inom socialpsykologin skiljer man även på heterostereotyp och autostereotyp. Heterostereotyp är ett 

vidareuttryck för stereotyp som diskuterats ovan och speglar föreställningar som en social grupp 

har om en annan. Nationell autostereotyp däremot är en nations samlade föreställningar om sig 

själva.13

När det gäller stereotypteorin, är film, som källa för gestaltning av nationella föreställningar, av ett 

särskilt intresse. Till regissörens egna vision i det cinematiska speglandet av verklighet, adderas 

också propaganda för den egna kulturens värderingar och ideologiska normer. I kommersiell film 

sätts även höga krav på att svara mot masspublikens redan etablerade vanor och förväntningar.14 

Filmens undervisningsvärde faller därför i skymundan för underhållningsbranschens strävan att 

bibehålla sin publik. Man befarar att åskådare kommer inte att ta till sig en ny, avvikande från det 

normala, gestaltning av Ryssland, på samma sätt  som de antagligen inte heller skulle ta till sig en 

avvikande gestaltning av USA. 

Tidigare forskning

Denna studie tar sin utgångspunkt i en tidigare publicerad avhandling från 2004 av Vera 

Scherbakova: Kino kak sposob formirovanija, otrazhenija i rasprostranenija stereotipov (na 

materiale gollivudskih filmov o Rossii poslednih 10 let) (Film som ett medel för formande, 

speglande och spridande av stereotyper (baserat på Hollywood-filmer om Ryssland under de senaste 

10 åren))[min övers.]. Scherbakova var först ut med att lyfta fram ämnet i det vetenskapliga ljuset. 

För sin avhandling har hon valt att titta närmare på och analysera Hollywood-filmer under en tio-års 

6

11 Katz, D., Braly, K., ”Racial Stereotypes in one hundred College Students”, Journal of Abnormal and Social 
Psychology, 1933, vol. 28, s. 288.

12 Klenberg, O., Tensions Affecting International Understanding, Paris, 1951, s. 93.

13 Resh, O., Problema stereotipov v mezhkulturnoj kommunikacii, Rossija i Zapad: Dialog kultur, Moskva: 
Moscow State University, 1999, s. 491.

14 Scherbakova, 2004, s. 4.



period från 1994 till 2004. Valet av dessa kronologiska ramar motiverar hon med de omvälvande 

förändringar som skedde både i Ryssland och runt om i världen under denna period, och fortsätter:

Tio år kring sekelskiftet 2000 präglades av aldrig tidigare skådade teknologiska framsteg, 

särskilt inom området datorteknik, vilket i sig är viktigt för en så avancerad industri som 
film. Men framför allt, ger det senaste decenniet en möjlighet att tala om uppkomsten av det 

moderna Ryssland i amerikansk film [min övers.].15

Min studie tar vid där Scherbakovas slutade. I sin avgränsning fångade hon upp relationen de båda 

länderna emellan under perioden för Bill Clintons och George W. Bushs respektive Boris Jeltsins 

och Vladimir Putins styre - en period då Ryssland genomgick de största och mest  påfallande 

ideologiska förändringarna. Därför anser jag det vara intressant att göra en uppföljning på hennes 

arbete och analysera vidare hur (och om) stereotyper om Ryssland i amerikansk film har förändrats 

under presidenterna Barack Obamas respektive Dmitrij Medvedevs mandatperiod - en tid då det 

istället var USA som stod för de största reformerna.

För att belysa den historiska utvecklingen av amerikaners stereotyper om Ryssland, har jag valt  att 

använda mig av A. V. Pavlovskajas bok Rossija i Amerika. Problemy obschenija kultur (Ryssland 

och Amerika. Kommunikationsproblemen mellan kulturer)[min övers.] från 1998. I sin bok 

undersöker hon de mest  utbredda föreställningarna om Ryssland i det amerikanska samhället under 

1800-talets andra hälft, tittar närmare på hur de formades, spreds och inverkade på de 

internationella relationerna.

Pavlovskaja har tidigare även skrivit avhandlingen ”Stereotipy vosprijatija Rossii i russkih na 

Zapade” (”Stereotypa föreställningar om Ryssland och ryssar i Väst”)[min övers.], i samband med 

den första internationella konferensen Ryssland och Väst: dialog mellan kulturer, år 1994. Denna 

avhandling publicerades senare under samma namn som en del av materialsamlingen från 

konferensen, och används i denna studie för att illustrera filmens roll för stereotypers spridning och 

inverkan på relationer mellan kulturer.

Litteratur- och statsvetaren Elena Sherman publicerade år 2002 en artikel i Russian Journal med 

titeln ”Russkij mif Gollivuda” (”Hollywoods ryska myt”)[min övers.], där hon problematiserar den 

7

15 Scherbakova, 2004, s. 2.



stereotypa gestaltningen av ryssar i amerikansk film. Hennes artikel används här för att söka 

förklara stereotypers funktion utifrån politiska och sociala aspekter.

I sin bok Operation Hollywood - How the Pentagon Shapes and Censors the Movies, från 2004, 

avslöjar David L. Robb mekanismen för propaganda och censur i samtida filmer. Hans slutsatser 

används här för att  illustrera hur den statliga agendan finner sin plats på bioduken och främjar på 

det sättet ett fortsatt upprätthållande av annars föråldrade stereotyper.

8



Den visuella gestaltningen

Filmmediet är en konstform som för sin kommunikation med åskådaren, i första hand, är beroende 

av visuell perception. Till skillnad från teatern, där skådespelarnas prestationer är det som står i 

fokus, och där kulissernas primära roll är att förtydliga kontexten, blir misé-en-scéne i film (det vi 

ser i bild) minst lika viktigt som skådespelarnas karaktärsgestaltningar. Då filmmediet också har 

större möjligheter och fler uttryckssätt i sin arsenal, blir den visuella filmiska bakgrunden mer 

självständig och mer informativ i sin framtoning och därför viktig att studera.

Miljö

Ryssland är världens till ytan största land och sträcker sig från isiga Sibirien i norr till ökenlandskap 

och palmstränder i syd. Rysslands territorium rymmer allt från bergskedjor, sjöar, floder, skogar och 

öken till små byar, storstäder och metropoler. Inom stadsramarna är variationen också stor. Varje 

stad har sin egna historiska stadskärna med klassisk arkitektur, samtidigt som det också i större 

städer ståtligt reser sig nybyggda skyskrapor. Däremellan finns bostadsområden som inte alltid 

skyltar med fin arkitektur eller utmärker sig på något annat sätt. Den omväxlande terrängen är en av 

anledningarna till att Ryssland i folkmun kallas för ”kontrasternas land”.

Av de trettioen filmer som valts ut för undersökningen är det tretton som har sin handling vid något 

tillfälle placerad i Ryssland eller i de gamla Sovjetrepublikerna.16 Dessa har jag valt att inkludera i 

undersökningen, dels för att stereotyper om Ryssland tenderar att generaliseras även till dem, och 

dels för att (och kanske därför att) amerikanska filmskapare misslyckas ofta med att skilja alla dessa 

nationaliteter ifrån varandra. I relation till Rysslands stora miljövariation, är det intressant att se hur 

varierad i sin tur, är porträtteringen av Ryssland vid etablerandet på film.

Det första som faller i ögonen är att det i samtida amerikansk film har uppstått  en större spridning i 

användandet av geografiska namn och platser. I motsats till filmer från tidigare epoker, där det i 

ryska sammanhang uteslutande användes Moskva eller Sankt-Petersburg (Leningrad), ser bilden 

annorlunda ut idag. Av de tretton filmer vars handling utspelar sig i Ryssland är det bara tre som har 

9

16 Sophie Barthes, Cold Souls, 2009; Michael Bay, Transformers 3: Dark of the Moon, 2011; Jon Favreau, 
Iron Man 2, 2010; David Fincher, The Curious Case of Benjamin Button, 2008; Isaak Florentine, Ninja, 2009; 
Marc Forster, Quantum of Solace, 2008; Renny Harlin, 5 Days of War, 2011; Mathieu Kassovitz, Babylon 
A.D., 2008; Dover Koshashvili, Anton Chekhovʼs The Duel, 2010; Phillip Noyce, Salt, 2010; Peter Segal, Get 
Smart, 2008; Matthew Vaughn, X-men: First Class, 2011; Peter Weir, The Way Back, 2010.



Moskva eller Sankt-Petersburg som skådeplats: I Cold Souls från 2009, landar huvudkaraktären på 

Pulkovo flygplatsen i Sankt-Petersburg. I filmen framgår det egentligen inte att  vi är i Sankt-

Petersburg, mer än att  man kan utläsa det  av neonbokstäverna på flygplatsbyggnaden ”Аэропорт 

Пулково” (Pulkovo flygplats). Det antagande gör man alltså bara om man kan läsa kyrilliska och 

vet att Pulkovo flygplats ligger i Sankt-Petersburg, eller om man helt enkelt har varit där och känner 

igen sig rent visuellt. Moskva är det två filmer som väljer att skildra. Det är Iron Man 2 från 2010 

och Get Smart från 2008. Värt att påpeka är att Get Smart skildrar faktiskt två ryska städer, där 

Moskva är den sista. Den första staden dit den amerikanska spionparet  landar med fallskärm är 

Smolensk, vilket leder oss in på de nya geografiska namnen i modern amerikansk film.

Förutom Smolensk i Get Smart får dagens åskådare också bekanta sig med städer som Murmansk i 

The Curious Case of Benjamin Button från 2008, Kazan i Quantum of Solace från 2008 och 

Vladivostok i både Ninja från 2009 och Babylon A.D. från 2008.

Nästa steg är att se hur alla dessa städer gestaltas. En gemensam nämnare för etablerandet  av 

Ryssland är mörker. Åtta filmer av de tretton etablerar Ryssland under nattetid eller sent på 

kvällen.1718  Praktiskt taget  hela Quantum of Solace utspelar sig dagstid, och det är inte förrän i 

slutet av filmen, då James Bond anländer till Kazan för att hämnas på en skurk, som tidigare i 

filmserien hade mördat hans kärleksobjekt, som natten lägger sig över filmen. Natten associeras 

ofta med fara och ondska på grund av den psykologiska kopplingen av nattens allomfattande 

mörker till rädslan för det okända. De känslor som natten på ett undermedvetet plan förmedlar till 

åskådaren är kyla, obehag, ovisshet och därav rädsla och osäkerhet. Detta behandlingssätt  riktas inte 

bara emot Ryssland. Det  är ett vanligt  gestaltningssätt  i Hollywood för att porträttera ondskans 

domäner. Solen skiner bara på de värdiga goda. Så om den tidigare stereotypen att ”Ryssland är lika 

med Moskva” omkullkastas här, i och med en större geografisk bredd i amerikanska filmer, så lever 

fortfarande stereotypen om att Ryssland är ett ondskefullt, kallt och farligt land, vilket gestaltas med 

ett ständigt mörker. 
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Det som ändå går att urskilja i mörkret vid etableringen av Ryssland är också ganska generaliserat. 

Ett i allmänhet  vanligt sätt för etablerande av plats i film är stadskännemärken. När man talar om en 

stad dyker det genast upp en kedja av associationer i sinnet, varav de flesta med anknytning till 

stadens arkitektur. Dessa enskilda kännemärken för städer blir tillsammans ett visitkort för hela 

landet. I huvudsak gäller det alla världens huvudstäder. Stadskännemärken är en viktig del av 

Rysslands gestaltning på film - det mest lönsamma och, utan tvekan, trovärdiga sättet att skapa en 

känsla för miljön. Det som dock sticker ut och är unikt  för porträtteringen av Ryssland i amerikansk 

film, är att det i de flesta fall, inte de vanliga sevärdheterna som får gestalta landet, som fallet är 

med t.ex. Paris, som oftast etableras med en vy över Eiffeltornet, eller London med Big Ben, utan 

det är istället kännemärken som förekommer i och är kännetecknade för alla ryska städer. 

Den vy som dominerar porträtteringen av ryska städer är kyrkor med de, för den rysk-ortodoxa 

arkitekturen, representativa lökformade gyllene kupoler.19  Användandet av kyrkor för att gestalta 

Ryssland har blivit till en standardiserad metod i Hollywood. Ett tydligt exempel på det  är filmen 

Get Smart, där Ryssland etableras tre gånger och där det  varje gång sker med hjälp  av kyrkovyer. 

En gammal färglös träkyrka med karaktäristiska kupoler syns när huvudkaraktärerna först landar 

med fallskärm några mil utanför Smolensk. När paret till slut tar sig till Smolensk, etableras staden 

återigen av en kyrkosilhuett som framträder ur mörkret. Kyrkans typiska vita väggar och gyllene 

kupoler syns en sista gång i filmen när våra spioner anländer till Moskva. En annan film som tar till 

samma grepp är Ninja, där etableringen av staden Vladivostok sker med hjälp av en kameratiltning 

ner från natthimlen till en upplyst vit kyrka med gyllene kupoler. 

Valet av kyrkor är intressant ur historisk kontext. Under Sovjettiden var religionen i Ryssland 

förbjuden och de flesta samtida amerikanska filmer om Ryssland hade som vana att etablera landet 

med vyer av Röda torget och Kremlin för att anspela på de politiska motsättningarna länderna 

emellan. Nu när ryssar åter är fria att utöva sin tro, blir den rysk-ortodoxa kyrkan, som också är en 

viktig maktfaktor i Ryssland, stereotyp i amerikansk film. När de politiska motsättningarna nu inte 

längre är aktuella i och med Sovjets fall, kan man se religionen användas istället som ett sätt att 

kontrastera Ryssland till USA. Den religiösa skillnaden mellan amerikansk protestantism och rysk 

ortodox tro gestaltar även de kulturella olikheterna länderna emellan.
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Om man går vidare från själva etablerandet av Ryssland till hur det porträtteras i sin helhet, kan 

man se ett tydligt mönster framträda. Oavsett miljö och sammanhang, består den generella bilden av 

landet oftast av förödelse, ödeläggelse och förfall. Smuts, fattigdom, uteliggare, förstörda färglösa 

husfasader m.m. är vanliga komponenter i den visuella skildringen av Ryssland på film. I den 

färgstarka science-fiction-filmen Iron Man 2 är bilden som mest påtaglig. Det soliga moderna och 

högteknologiska USA kontrasteras här till det kalla förfallna Ryssland.20  Mörka, trånga och stökiga 

utrymmen, både i exteriör och interiör, förmedlar en känsla av totalt samhällsfördärv. Ryssland 

framstår minst  sagt som ogästvänligt och oattraktivt. Samma bild går att läsa av i de flesta andra 

filmer som skildrar Ryssland. Av de tretton som gör det, och förutom Iron Man 2, är det bland andra 

Babylon A.D., Cold Souls och Transformers 3 som mer eller mindre målar upp samma bild. Den 

film som bryter mönstret och går emot många av stereotyperna, kan vara värt att påpeka, är 

actionkomedin Get Smart. Trots det typiska användandet av kyrkovyer, skildrar filmen Ryssland på 

ett  annars sällan skådat sätt. Förutom någon enstaka bild, visas Ryssland dagstid och i sin fulla 

glans. Ett kort Moskva-montage visar dessutom upp, förutom sevärdheter, vanliga ryssars liv och 

vardagsnöjen. En annan viktig stereotyp som filmen vågar bryta mot är den ryska vintern.

Klimat

Det första utmärkande kännetecknet för Ryssland i amerikansk film har alltid varit vintern. Genom 

att visa vintern i praktiskt taget alla filmer där handlingen förs över till Ryssland, bekräftar man 

dennas status som en av de vanligaste stereotyperna och stärker den på samma gång. Även i de fall 

då årstiden inte har någon relevans för filmens handling, dyker vintermiljön upp så fort det i 

skärmens nederkant visas platsbeskrivningen ”Russia”. I vissa fall bryter det valet  även mot filmens 

egna kronologi (logistiken bakom årstidsväxlingar).

Bland de tretton filmer som vid något tillfälle utspelar sig i Ryssland är det åtta som visar 

vintern.2122  I vissa fall är valet av vinter välmotiverat som i The Way Back  från 2010, som utspelar 

sig i Sibirien och skildrar verkliga händelser från 1940, då fyra Gulag-fångar rymde från 

arbetslägret och tog sig till fots genom Sovjetunionen till Indien. Vintern är lika berättigad även i 
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The Curious Case of Benjamin Button där huvudkaraktären anländer till Murmansk som är världens 

största stad norr om norra Polcirkeln och där medeltemperaturen överstiger 0 °C endast under 

perioden maj-oktober. Motivationen är dock inte alltid lika klar. I Iron Man 2, precis som i 

Transformers 3, sticker vintermiljön ut ur helheten, för båda filmerna i övrigt är färgstarka och 

varma i sin framtoning. Vintern används här, precis som mörker, i syfte att kontrastera det soliga 

och varma USA med det kyliga och obehagliga Ryssland.23  Trovärdigheten i de båda fallen går 

också att ifrågasätta utifrån platsernas geografiska position och naturlagarna för årstidsväxlingar. Då 

det i USA är högsommar där alla går lättklädda, ser det i de ryska städerna ut att vara januari eller 

februari där människor går klädda i päls. Det går i viss mån att  acceptera i fallet  med Moskva i Iron 

Man 2, men är svårare att ta till sig i fallet med Pripjat i Transformers 3. Staden Pripjat ligger i 

dagens Ukraina och är känd för kärnkraftverket Tjernobyl som havererade år 1986. Om det är 

högsommar i USA borde det  inte vara något snö i Ukraina vid samma tidpunkt, då landet ligger inte 

så mycket nordligare än New-York, och delar samma breddgrad med Tyskland, som i sin tur sällan 

skulle kontrasteras till USA med hjälp av snö i amerikansk film. Det man kan konstatera är att 

vinterstereotypen om Ryssland generaliseras här till övriga före detta Sovjetrepubliker.

Av ovanstående exemplen att döma kan man konstatera att  regissörer, i sitt syfte att etablera 

Ryssland, enhälligt  väljer vinter som bakgrund och upprepar det valet konsekvent filmerna igenom. 

Filmmediet i det här fallet är inget undantag. Vinter är ett obligatoriskt attribut för nästan allt 

berättande om Ryssland. Dessa beskrivningar går att finna i vetenskapsböcker, skönlitteratur - rysk 

som utländsk, och i diverse reseskildringar från olika epoker. Det första som Ryssland associeras 

med i väst är kyla, snö och allt som har med vinter att göra.24

Vinter förblir därför den viktigaste pusselbiten för gestaltning av Ryssland i amerikansk film och 

den vanligaste stereotypen om Ryssland i väst  och i den västerländska publikens medvetande, som 

nu i sin tur förväntar sig att se en bild av vinter för att kunna acceptera det faktum att filmens 

handling utspelar sig i Ryssland.

Färger

Färg har blivit en essentiell del av film sedan mediet, i och med den teknologiska utvecklingen, tog 

steget över från svartvitt. Färg skapas genom ljussättning på plats under inspelningen och justeras 
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sedan också under redigeringen - en process som heter grading eller color balance. Genom att 

modifiera färgtonen och nyanserna kan man nå den önskade stämningen och känslan i bilden och 

därigenom manipulera den totala upplevelsen.

Som tidigare påpekats, är Iron Man 2 och Transformers 3, båda två väldigt färgstarka filmer som 

samtidigt också tydligt gestaltar färgens förmåga att  kontrastera mellan olika miljöer. Mycket av 

dessa kontraster åstadkoms just genom gradingen. I Iron Man 2 manipuleras den visuella 

gestaltningen av Ryssland genom att svärtan, exponeringen och mättnaden dras ner vilket resulterar 

i en dystrare, mörkare och färglösare bild. Utöver det läggs det på bilden ett något gråaktigt blå-

grönt färgfilter som dessutom skänker helheten en kall känsla. Samma sak sker i Transformers 3, 

där kontrasten i färger mellan de olika miljöerna är än mer extrem. Om det  på bilder av USA ligger 

ett  ganska milt färgfilter som tar fram och förstärker färgerna men samtidigt känns naturligt, så 

ligger det i bilderna av Pripjat ett  ytterst onaturligt färgfilter som även här har en blå-grön färgton 

som fullständigt absorberar alla andra färger.25  Slutresultatet känns kallt och dystert. Det som är 

intressant och som kan förklara den omåttliga gradingen i exemplen ovan är att de båda filmerna 

etablerar Ryssland/Ukraina under dagstid, eventuellt tidig kväll. Gradingen kan alltså i det här fallet 

spela en kompenserande roll för att åstadkomma samma resultat och känsla i bild som nattmörker 

skulle ha gjort annars.

Ljudbild

Sedan stumfilmstiden har ljudet utvecklats till att bli en faktor likvärdig bilden för skapande av det 

cinematiska uttrycket. De delar av ljudbilden som är av relevans för uppsatsen och som har en 

inverkan på gestaltningen av Ryssland i amerikansk film är språk och musik.

SPRÅK. I Hollywood har man alltid älskat att för trovärdighetens skull sätta in ryskt tal i filmer med 

ryskt deltagande.26 Språk är ett universellt medel för gestaltning inom amerikansk film och används 

på alla möjliga sätt, från obegripligt mumlande till fullständiga dialoger. Det som är intressant och 

kan analyseras i kontext av stereotyper är det ryska talet i dialoger mellan ryska karaktärer. 

Under det kalla kriget rådde det brist på etniska ryssar i USA för Hollywood att ta hjälp av och 

därför var det oftast amerikanska skådespelare i ryska roller som var tvungna att imitera det ryska 
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talet med omväxlande framgång. För ryska öron har dessa dialoger alltid varit obegripliga där orden 

förvrängdes till oigenkännande. I sina försök att efterlikna det ryska talet och för att dölja sina 

misstag i uttal, tenderade de amerikanska skådespelarna att  lägga till ett onödigt stort  antal ”Tch”, 

”Sh”, ”Zh” och liknande ljud, vilka fick språket att låta förvrängt. Förutom den fonetiska aspekten 

av uttalet var det också amerikanernas överdrivet gnällande nasala härmande av melodin i språket 

som skar sig i ryska öron. I viss mån låter ryska så som den försöks att porträtteras, men det är en av 

stereotypens kännetecknande egenskaper att, likt karikatyr, förstärka specifika särdrag.

I dagsläget finns det gott om ryssar för Hollywood att  ta till hjälp, vilket också i allt större mån 

utnyttjas. De flesta ryska skådespelare som anställs av Hollywood får dock nöja sig som bäst med 

biroller. De ryska huvudrollerna tilldelas fortfarande amerikanska skådespelare, för att  göra 

filmerna mer attraktiva och framgångsrika bland den amerikanska publiken som vill se sina 

folkkära stjärnor i huvudrollerna. Ett exempel på det är rollfördelningen i Indiana Jones and the 

Kingdom of the Crystal Skull från 2008, där den antagonistiska huvudrollen av den sovjetiska 

majoren Irina Spalko, spelas av filmstjärnan Cate Blanchett. Biroller av de sovjetiska militärer 

spelas i sin tur uteslutande av inhyrda ryska skådespelare. Samma sak sker i Salt från 2010, där den 

kvinnliga protagonistrollen tilldelades Angelina Jolie som skildrar en dualistisk roll av att  vara både 

KGB- och CIA-agent. Den antagonistiska manliga och lika dualistiska rollen som hennes kollega 

inom CIA spelas här också av amerikanen Liev Schreiber. De flesta biroller i form av gamla KGB-

agenter i USA spelas dock även här av ryska skådespelare.

I vissa fall har man försökt att  undvika problemet med ryska språket genom att låta de ryska 

karaktärerna prata engelska med varandra men med en påtagligt påtvingad rysk brytning. Detta sker 

även i dagens filmer och uppskattas främst av den amerikanska publiken, som är känd för sin ovilja 

att  behöva läsa undertexter. Nackdelen med detta tillvägagångssätt, och något som varje 

filmskapare måste ta ställning till, är att trovärdigheten och graden av realism, när det gäller 

skildringen av verklighet på film, minskar. Denna metod exemplifieras här av familjekomedin The 

Spy Next Door från 2010, där de ryska skurkarna spelas av amerikanska skådespelare som pratar 

med varandra på engelska med en överdriven rysk brytning. I det här fallet går det att  rättfärdiga det 

valet, då denna film är avsedd för barnfamiljer. För att barn ska ta till sig filmen och förstå det 

mänskliga samspelet måste alla karaktärsgestaltningar överdrivas. Det onda måste tydligt 

kontrasteras till det goda, därav denna påklistrade brytning, som samtidigt  också undanröjer 

behovet av att använda undertexter, som barn har kanske svårt att hinna läsa.
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MUSIK. Till skillnad från språket, som kan förekomma i skrivform, kan filmmusiken i de allra flesta 

fall inte representeras visuellt. Dock är den en minst lika viktig del av Rysslands visuella gestaltning 

i amerikansk film och bör därför undersökas närmare.

Musiken är en integrerad del av filmmediet och utöver sitt främsta emotionella syfte att  uttrycka 

och förstärka känslor, skapa stämning och dynamik till det som sker i bild, tjänar den också till att 

komplettera den visuella upplevelsen. Genom att, trots det, vara ett självständigt element, bär 

musikspåret också på egen information till åskådaren. 

I amerikansk film om Ryssland förlorar musiken ofta sitt konstnärliga värde och används istället 

bara för att anspela på karaktärernas etniska tillhörighet. Balalajka har en viktig roll i detta 

sammanhang. Balalajka är ett ryskt folkinstrument och är ett utav få benämningar som är 

karaktäristiska för kulturen, inte går att översätta, används i alla språk, är känt världen över och 

tydligt associeras med Ryssland.

Ljudet av balalajka används ofta som en musikalisk bakgrund som informerar publiken om rysk 

närvaro i scenen. Detta har blivit så vanligt att det till och med används vid verbalt nämnande av 

ryssar utan att de själva behöver vara närvarande. Exempel på det är filmen The Extra Man från 

2010, där en av huvudkaraktärerna, protagonistens mentor, är förälskad i Ryssland och ryska 

kvinnor och ofta drömmer om att resa dit. Varje gång han nostalgiskt börjar prata om Ryssland hör 

man en balalajkastämma i bakgrunden (det kan också vara en mandolin eller ett annat 

knäppinstrument tillhörande familjen lutor, som i mångt och mycket påminner i sin ton om 

balalajka).

Balalajka är även närvarande som bakgrund vid porträtteringen av de ryska nöjen. När de ryska 

karaktärerna tar en paus från sin kamp mot amerikanerna och istället umgås med varandra, åtföljs 

festligheterna i de flesta fall av balalajkas toner eller annan rysk folkmusik. Det kan ske i olika 

former. I vissa fall ser man en av karaktärerna stå för musiken och underhålla sina kamrater. I andra, 

är det radio eller skivspelare som sätts igång. Ibland sker det även ickediegetiskt, när de ryska 

festligheterna i bild åtföljs av den folkliga balalajkamusiken i form av ett externt ljudspår i filmen, 

d.v.s. att  det bara är publiken som hör den, den existerar inte för de ryska karaktärerna i filmvärlden. 

Musikens roll blir i detta sammanhang bara att åter förtydliga nationaliteten och spegla känslan i 

bild. Exempel på användningen av balalajka i film är många. Ett är Indiana Jones and the Kingdom 
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of the Crystal Skull, där de sovjetiska styrkorna gör upp ett  läger över natten och spenderar kvällen 

till toner av balalajka, framfört av en av deras kamrater på plats. Det något skrattretande antagandet 

att  ryssar festar till toner av balalajka bevisar än en gång dennes stereotypa status. Balalajka har 

blivit det tydligaste musikaliska kännemärket för Ryssland i väst.

Klädsel

En annan viktig aspekt av hur den visuella gestaltningen av Ryssland kommer till uttryck, är hur de 

ryska karaktärerna i amerikansk film är klädda. Klädsel är en självklar komponent av misé-en-

scéne.

I enlighet med filmernas handling, och den roll som tilldelas de ryska karaktärerna, har den 

vanligaste klädseln för ryssar i Hollywood alltid varit militäruniformen. Till skillnad från andra 

plagg ser militäruniformen alltid likadan ut och har därför blivit till något av en schablon för 

gestaltning av ryssar i amerikansk film. Som vanligast var den under perioden för det kalla kriget då 

filmerna influerades ofta av den militära rivaliteten mellan Sovjet och USA. Även i filmer av idag 

som rör vid detta ämne ser man uniformen. I både Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal 

Skull och i X-Men: First Class från 2011, skildras de sovjetiska militären i de typiska myrgröna 

uniformerna. Militären förekommer även i modern tappning i till exempel Transformers 3 där 

ryssar och ukrainare bär uteslutande militäruniformen, som i filmen, inte verkar ha förändrats 

nämnvärt visuellt från den sovjetiska. 

Då det på senare tid har börjat  förekomma en större mångfald av de ryska karaktärerna på film, 

räcker uniformen inte längre till. På ett sätt har den i modern film utvecklats och omvandlats till 

svarta kostymer och långa läderrockar som i sin tur har blivit  till en standardutstyrsel, eller uniform 

om man så vill, för skurkar och banditer, som allt oftare ersätter den militaristiske ryssen på den vita 

duken. Exemplen för det är många. I varje film av idag, där ryssar har en bandit- eller maffiaroll, ser 

man de svarta läderrockarna och kostymerna. I The Tourist från 2010 spelar ryssar rollen av 

skurkens livvakter och hitmän och som förväntat, bär de svarta typiska för rollen kostymer 

oförändrat genom hela filmen, medan själva skurken, som för övrigt inte är ryss, byter sin klädsel 

med jämna mellanrum.

Det som ryska karaktärer i amerikansk film tycks alltid bära är kläder av päls, vilket i sig är en 

fortsättning på den inbitna stereotypen om den ryska vintern. Pälsplagg går att finna i till exempel 

17



Cold Souls där den ryska lycksökerskan stoltserar på Sankt-Petersburgs gator i en vit lyxpäls. Ett 

mer diskret exempel på det är ur filmen Red från 2010 där den före detta KGB-agenten kommer till 

undsättning åt sina agentkollegor från CIA och MI6. Han anländer klädd i en rock och en svart 

pälsmössa. Ingen av de andra karaktärerna bär päls, även trots att scenen utspelar sig i vintermiljö.

I sin studie kunde Scherbakova följa upp ett spår av absurdism i de ryska kläderna i amerikansk 

film. Som exempel på det tog hon upp hur den ryske kosmonauten var klädd i filmen Armageddon 

från 1998, vid möte med amerikanska kollegor när den amerikanska rymdfärjan dockade med den 

ryska rymdstationen ”Mir”.27  På sig hade han förutom mjukisbyxor, en militär vintermössa med 

öronlappar och en t-shirt med ”CCCP” på bröstet i stora röda bokstäver.28  Att försöka motivera 

valet av vart och ett av klädesplaggen känns som en omöjlig uppgift, speciellt  i kontext av en 

rymdstation där karaktären, enligt  filmen, har spenderat över ett år. Scherbakova menar att den 

absurda utstyrseln uppstår som ett  resultat av att  amerikanska filmskapare vet helt enkelt  inte hur de 

ska klä en rysk karaktär så att denne ska skilja sig från de amerikanska.29

Bland de filmer som användes för den här studien, kunde jag inte se en tydlig fortsättning på den 

absurda klädtrenden. Spår av den förekommer bara i form av enstaka plagg som kompletterar den 

annars vanliga utstyrseln och för att  bara förtydliga karaktärens etniska tillhörighet. Det är 

intressant dock att påpeka, att problematiken för filmskapare att klä en ryss, i viss mån består men 

banaliseras istället. Ett exempel på det är den ryske skurkkaraktären i The Spy Next Door, som hela 

filmen igenom provar olika utstyrslar i sitt försök att se ut som en riktig modern amerikan. Han 

testar allt ifrån hip-hop- till cowboykläder. Den förlöjligande gestaltningen motiveras med att 

filmen är en familjekomedi, men speglar samtidigt det faktum att nutida ryska karaktärer, i och med 

globaliseringen, inte längre kan i sina kläder, skilja sig nämnvärt från västerlänningar. Det innebär 

att  de visuella etniska skillnaderna på film suddas för jämnan ut, och att regissörer måste nu ta till 

andra metoder för att kontrastera en ryss till en västerlänning. Till sin arsenal använder de dock i 

detta syfte fortfarande kläder av päls, svarta läderrockar och militäruniformen.
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För gestaltning av den ryska fienden på film föredras ändå valet av militärer framför vanliga 

banditer, som är universella i sin utstyrsel och uttryck, och skiljer sig inte från den klassiska 

Hollywood-skurken, som i sin tur kan egentligen tilldelas vilken nationalitet som helst.

Efter att ha undersökt de huvudsakliga trenderna för rysk klädsel i amerikansk film kan man 

konstatera att en ryss sällan kan vara klädd som en europé. Amerikanska regissörer vill inte förlora i 

sina val av klädsel kännetecknen för filmkaraktärernas nationella tillhörighet. På det sättet blir den 

inbitna fientligheten, som tidigare representerades med hjälp av militäruniformen, nu kompletterad 

med den lika representativa skurkklädseln. Uniformen finns dock fortfarande kvar i nutida 

amerikansk film. Dennes funktion har dock förändrats från att vara av en traditionellt negativt 

laddat karaktär till att tjäna ett igenkännbarhetsssyfte hos publiken. Den civila klädseln för ryska 

karaktärer kännetecknas ibland av att vara absurd som sådan eller absurd för sin kontext, men att i 

den återspeglas det  väldigt tydligt de stereotypa föreställningar som människor i väst har om ryssar. 

Många utav dessa föreställningar delas dock ofta även av ryssarna själva och finns representerade 

otaliga gånger i den inhemska filmindustrin.

Attiraljer

Ett obligatoriskt element i varje film om Ryssland är diverse attiraljer som utifrån en historisk, 

politisk eller kulturell kontext kan associeras med Ryssland. Bland dessa är vanligast matrjoshka-

dockor, hammaren och skäran, bokstavskombinationen ”CCCP”, femuddig stjärna, flaggor, m.m. I 

filmer av perioden för det kalla kriget var de sovjetiska symbolerna de vanligaste attiraljerna för 

gestaltning av det ryska. Då dessa filmer oftast handlade om rivaliteten mellan Sovjet och USA, 

blev de sovjetiska symbolerna i slutändan negativt laddade och associativa med ondskan. Nu när 

sovjettiden är över, fortsätter dessa symboler att förekomma, främst i historiska filmer som The Way 

Back eller i filmer som behandlar det kalla krigets tema. Bland sådana hittar vi X-Men: First Class 

och Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. I båda filmerna syns tydligt röda 

femuddiga stjärnor samt hammaren och skäran på karaktärers kläder och på fordon. Mer diskret 

syns en sådan stjärna i kombination med hammaren och skäran på den före detta KGB-generalens 

ring på fingret i filmen Salt. Den röda stjärnan syns även i Babylon A.D. på en rysk ubåt när den 

bryter upp isen och kommer upp till ytan för att plocka upp de desperata flyktingarna och våra 

huvudkaraktärer. Dessa attiraljer behöver man inte leta efter, de förekommer överallt i praktiskt 

taget varje amerikansk film om Ryssland. Det som kan komma att bli en ny  attiralj för Ryssland på 

film är den ryska björnen som har länge bara varit en verbal stereotyp om Ryssland i olika 
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sammanhang. I filmen Red, när protagonisten anländer till den ryska ambassaden, etableras platsen 

och byggnaden med hjälp av en stor stentavla. På tavlan, under texten ”Embassy of the Russian 

Federation”, finns en oproportionerligt stor byst av en rytande björn skulpterad. Björnens 

skräckinjagande framställning förstärks än mer av ljudbilden. I samma sekund som björnen dyker 

upp i bild hör man ett faktiskt björnrytande som ljudeffekt. Det som är intressant här är att björnen 

valdes före den ryska flaggan eller den officiella tvåhövdade örnen för gestaltning av den ryska 

karaktären som protagonisten är där för att träffa.

Förutom den ryska rouletten, som i väst ses som ett traditionellt ryskt nöje, är vodka den utan 

tvekan vanligast förekommande stereotypa attiraljen. En vodkaflaska är det första som dyker upp 

när det på skärmen visas ryssar. Oftast förtärs också vodka i film på ett  extremt överdrivet sätt, 

genom att den halsas direkt ur flaskan. Det sättet är speciellt kännetecknande för ryska skurkar och 

banditer i amerikansk film. Vodkaflaskan dyker upp och förtärs på det beskrivna sättet i till exempel 

Iron Man 2 när antagonistens far dör framför honom. Han skriker uppgivet till, brister i gråt och 

klunkar rejält ur flaskan samtidigt som han förbannar filmens protagonist och utlovar hämnd. I Red 

dyker flaskan upp från under bordet när protagonisten - CIA-agenten - besöker sin gamla fiende och 

före detta KGB-agenten på den ryska ambassaden i USA för att be om hjälp. Här framställs den 

ryske karaktären, sin negativa bakgrund till trots, som positiv, och förtäring av vodkan sker därav på 

ett  mer sofistikerat sätt - ur glas. Och så är det från film till film - där det finns ryssar, finner vi 

vodka. Det enda som varierar är sättet och mängden av förtäring.

Vodka har blivit till en visitkort  för Ryssland och ryssar i Väst  även utanför film. Själva stereotypen 

om vodka är tilltalande för västerlänningar och, som de flesta stereotyper, har den sin utgångspunkt 

i verkligheten. Vodka är Rysslands nationaldryck och därför är det  inte konstigt att  den dricks mer 

eller mindre av de flesta ryssarna, på samma sätt som mexikaner dricker tequilla eller italienare 

dricker grappa - precis som varje folkslag dricker sin egna nationella dryck. Stereotypen om vodka 

är dock större än en visuell attiralj. Vodka är en attribut  av en annan vanlig stereotyp - den ryska 

alkoholismen som är ett utbrett socialt problem, och vilket leder oss in i uppsatsens nästa del.
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Den sociala gestaltningen

Det utmärkande draget av Rysslands gestaltning i amerikansk film under de senaste åren, satt i 

kontrast till filmer från tidigare period om den fientliga men starka och mäktiga Sovjetunionen, har 

nu istället blivit fattigdom och hjälplöshet. I Hollywood kan man tydligt följa tendensen att 

framställa Ryssland som ett utblottat, svagt land som är på väg mot förfall och ofrånkomligen 

dominerat av laglöshet. Rysslands kriminalisering och fattigdom har tillsammans blivit  den 

viktigaste komponenten för gestaltning i samtida amerikansk film om Ryssland.

Samhälle
A: Oh yeah. We are really under the radar now

B: Will you relax? Since the fall of Communism, everybody has one of these [Ferrari-bilar] here.30

Hur dagens ryska samhälle gestaltas visuellt har vi sett exemplen på ovan. När det gäller den sociala 

gestaltningen, finns det flera faktorer som anspelar på och antyder om Rysslands förfall. Främst 

sker det genom de ryska karaktärernas typ  av sysselsättning. De vanligast förekommande 

sysselsättningarna för ryska karaktärer i amerikansk film idag, går att finna inom kriminalitet 

(maffiaverksamhet, prostitution, trafficking m.m) och affärsverksamhet (oftast också med 

kriminella kopplingar). Denna gestaltning har sina rötter i den postsovjetiska ryska verkligheten, så 

som den speglas i media.

Efter Sovjets fall uppstod det i det ryska samhället stora klyftor, där vissa få, i och med 

privatiseringen av tidigare statligt ägda tillgångar och företag, har blivit rika, medan den stora 

majoriteten av befolkningen hamnade ekonomiskt under överlevnadsminimum och blev fattiga. Det 

har följts av laglöshet och därav blomstrande kriminalitet. Så fortsatte det under hela 90-talet. 

Denna utveckling har satt sina spår i porträtteringen av Ryssland i amerikansk film under samma 

period, där Ryssland inte längre sågs som en mäktig ärkefiende utan befann sig istället på knä och 

var totalt utblottat. När Putin kom till makten år 2000, började situationen att  stabiliseras, mycket 

tack vare det då stigande oljepriset. Med sin hårdföra retorik styrde han åter in landet på en ny väg, 

som kanske inte längre var lika demokratisk och liberal som under Jeltsin på 90-talet, men som fick 

landet att resa sig från knäna och stärka den nationella identiteten. Detta skedde ofta på bekostnad 

av de mänskliga rättigheterna, vilket i vis mån accepterades bland befolkningen så länge klyftorna 
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och laglösheten fortsatte att  minska. Putin ogillades dock starkt i väst, som anklagade honom för att 

åter leda Ryssland i Sovjets riktning. På film speglades Putins Ryssland som en totalitär stat styrt 

hänsynslöst av maffian och KGB, och vars befolkning är än mer utblottad än under 90-talet. 

Ryssland blev åter en fiende men inte lika mäktig och med fasta ideologiska principer, som Sovjet 

var en gång i tiden. Det nya Rysslands ideologi på film var av kommersiell karaktär. Det var den 

bild av Ryssland i västerländska ögon som Putin lämnade efter sig till sin (tillfälliga) efterträdare 

Dmitrij Medvedev.

Samtliga filmer som används i undersökningen hade sin premiär under president Medvedevs första 

mandatperiod. Dock är det bara filmer som skildrar och utspelar sig i den nutida Ryssland som är av 

intresse för den här delen av studien.31  I Cold Souls speglas det ryska samhället på flera sätt. De 

ryska karaktärerna i filmen sysselsätter sig med export av ryska själar till USA där företaget ”Soul 

Storage” erbjuder sina kunder extrahering och förvaring av själar, samt möjlighet att  hyra någon 

annans själ. Företaget köper även in själar från Ryssland då det verkar finnas en efterfråga på ryska 

själar i USA. Om det i USA är ett registrerat företag som sysslar med själar, så är det i Ryssland 

istället en välorganiserad trafficking-verksamhet. Trafficking sker genom att en rysk kvinna, som 

senare i filmen blir protagonistens hjälpande hand, pendlar mellan Ryssland och USA och använder 

sin kropp som bägare för att transportera själar. Det anspelar på stereotypen om Rysslands laglöshet, 

prostitution  och den oreglerade affärsbranschen. En annan aspekt som gestaltar samhället är alla de 

människor som väljer att extrahera sina själar för att aldrig återfå de igen. De människor som gör 

det i filmen är till exempel fabriksarbetare, som får en mindre ersättning för sin själ. Det anspelar på 

fattigdomen och de dåliga arbetsförhållanden som tvingar människor till extremer och kriminalitet. 

En tredje aspekt, som i sin tur anspelar på förfall, går att utläsa när protagonisten besöker det 

barnhem, där personen vars själ han hyrt jobbade och som nu har begått  självmord då hon inte 

lyckats få sin själ tillbaka. I filmen gestaltas också de sociala klyftorna. Kontrasten är tydlig mellan 

de fattiga gråklädda laglydiga arbetarna som bokstavligt talat säljer sina själar för att  klara dagen, 

och till exempel den tidigarenämnda lycksökerskan - flickvännen till chefen för den illegala 

verksamheten - som spenderar dagen genom att strosa runt på stadens gator i lyxpälsar och drömma 

om att bli känd skådespelerska. 
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För att  sammanfatta, framstår det ryska samhället på film av idag som laglöst, förfallet och 

utblottat, där befolkningen lever i fattigdom och där det  enda sättet att bli rik på är att hänge sig åt 

kriminell verksamhet. Det är flera filmer från den valda perioden som mer eller mindre målar upp 

samma bild av det ryska samhället, det är bara kontexten och detaljerna i exemplen som varierar.32

Agenda

A: Are you gangsters?
B: No, we are Russians.33

Under det kalla kriget  hade ryssar i amerikansk film en tydlig agenda. De var kommunister och 

hade som mål att ta över världen. Den amerikanska agendan hade ett lika tydligt mål - att förhindra 

ryssar från att nå sitt. Hur förenklat och generaliserat det än låter, var det ett tydligt koncept för 

otaliga filmer från den eran. Efter Sovjets fall var de amerikanska filmskaparna tvungna att komma 

på en ny  agenda för de ryska karaktärerna. Den nya agendan föddes till slut som ett resultat av den 

gamla. Rysslands mål på film blev nu istället att återfå kontroll över sitt forna territorium och 

återupprätta sin status som stormakt. Ett exempel ur materialet på det är filmen Salt, där före detta 

KGB-agenter, infiltrerade inom CIA, verkställer en sedan länge utstakad och välutformad sovjetisk 

plan på att förgöra USA inifrån, trots det faktum att varken Sovjet eller KGB har existerat på tjugo 

år. 

På en lägre nivå blev målet  mer kommersiellt - ryssar på film vill tjäna stora pengar snabbt, och 

som det har konstaterats tidigare - det  enda sättet för en ryss att bli rik i amerikansk film, är att gå 

den kriminella vägen. I Takers från 2010 försöker ryska gangsters att råna ett amerikanskt 

kriminellt, men sofistikerat, bankrånargäng som har precis genomfört en lyckad stöt. I 

familjekomedin The Spy Next Door är de ryska skurkarnas mål att få tag på en datafil som kan hota 

den amerikanska nationens säkerhet. Det som först verkar vara ett politiskt mål har i själva verket 

kommersiella syften. Datafilen går att sälja vidare för ett högt pris till olika intressenter.

En annan intressant trend för rysk agenda i amerikansk film, som utformades under de senaste åren, 

är ett samarbetstema. Det har blivit allt vanligare att USA tar Ryssland som partner, och vice versa, 

för lösningar av stora världsfrågor på film. Även här kan man följa upp tendenserna för samarbete 
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på olika nivåer - från det politiska, militära till det mer vardagliga, kommersiella och kriminella. På 

politisk och militär nivå är Transformers 3 ett bra exempel. Efter robotarnas ankomst till Jorden i 

första filmen, har de flesta av världens konflikter kunnat avstyras med deras hjälp. Hela världen 

hade nu en gemensam fiende - representanter för den onda halvan av robotcivilisationen. I filmens 

tidiga skede bjuds amerikanska styrkor in för att undersöka reaktorbyggnaden på kärnkraftverket i 

Tjernobyl där man har hittat ett utomjordiskt föremål (som det diskret antyds i filmen, kan ha 

förorsakat själva olyckan). I Red kommer den före detta CIA-agenten till den ryska ambassaden för 

att  be sin forna fiende, och nu en före detta KGB-agent, om hjälp med en gemensam fiende, som 

metodiskt avrättar alla före detta agenter som deltog i en politisk kupp i Afrika när de fortfarande 

var i tjänst. Den kvinnliga ryska smugglaren i Cold Souls bestämmer sig för att hjälpa den 

amerikanske protagonisten att återfå sin själ, som efter extraheringen smugglades till Ryssland.

Karaktärer

A: What exactly is bothering you?
B: Well. I’ve been working on a Chekhov play, Uncle Vanja

A: I’ve seen that play. It’s so.. It’s so Russian.
B: What do you mean Russian?

A: Well, you know. The characters are so unlikable. Especially Vanja. He’s so full of.. of 
self-pity.34

Ett av de mest kännetecknande ryska karaktärsdragen, har amerikaner alltid ansett vara djup 

patriotism starkt kopplat med mod och heroism. Amerikanska resenärer skrev på 1800-talet om 

ryssars hämningslösa heroism, vars källa var den medfödda kärleken till fosterlandet och lojaliteten 

till tsaren. Föreställningar om ryssars mod och deras beredskap att offra sitt liv för hemlandet var 

välspridda i det amerikanska samhället. Även då dessa föreställningar under olika epoker togs emot 

ibland med beundran och ibland med fruktan, består de än idag i det amerikanska samhället.35

Den samlade bilden av ryssen på film är en person som är modig, redo att  utföra ett hjältedåd, oftast 

av generositet snarare än av berömmelse, med strävan att till varje pris uppnå sitt mål oavsett om 

det är gott eller brottsligt. Med sin heroism kompenserar ryssen för sitt slarviga utförande av 

arbetsuppgifter, som förvärras ytterligare av förkärleken till alkoholhaltiga drycker, i synnerhet 
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vodka. Det som också är kännetecknande för ryssar är fatalism på gränsen till fanatism, stort 

tålamod, politisk lättsinnighet och likgiltighet till de demokratiska friheterna.

En film ur materialet som lyckas spegla de flesta utav dessa karaktärsdrag är Roland Emmerich’s 

2012.36  Det mest intressanta med filmen är att den har en ambivalent gestaltning av ryssar, där den 

försöker balansera mellan att  tillskriva de ryska karaktärerna de traditionella skurkegenskaperna och 

samtidigt följa det  nya samarbetstemat. Den mest framträdande av de ryska karaktärerna i filmen är 

den rike affärsmannen Juri Karpov som tillsammans med sina två tvillingsöner, sin unga älskarinna 

och unge piloten Sasha, undsätter den amerikanska protagonistfamiljen från förödelsen. 

Karpov gestaltas först som en osympatisk och oförskämd miljardär som inte bryr sig om något eller 

någon annan än sig själv och sina söner. När han väl går med på att hjälpa protagonisterna, är det 

bara för att han själv ser en vinst i det. Efter konversationen på flygplanet börjar man som åskådare 

att  smått sympatisera med Karpov, men det  varar inte länge. När de når sitt delmål, överger han sin 

tjej, piloten och protagonisterna utan att blinka och fortsätter vidare med bara sina söner. I slutet 

vänder gestaltningen igen och visar upp Karpovs goda sidor, som styrka, beslutsamhet, 

målmedvetenhet, mod, offervilja och kärlek, när han först  bryter upp barrikaderna och leder 

folkmassan till räddningsskeppen för att sedan offra sig själv för att rädda livet på sina söner. 

Sönerna speglas i sin tur på ett  liknande sätt. I början av filmen visas uteslutande deras dåliga sidor 

- de är hånfulla, oförskämda, skrytsamma och osympatiska, men i slutet, efter deras fars död, visar 

de på empati och god vilja gentemot dottern till protagonistparet. Karpovs unga älskarinna 

porträtteras också först som en bortskämd och lättsinnig lycksökerska, men senare i filmen, även 

hon visar upp goda kvaliteter. Efter en konversation på flygplanet förstår man att  hon har en 

emotionell djup, är utbildad och kärleksfull. Det visar sig dock att hon har varit otrogen mot Karpov 

med den unge piloten Sasha som hon hyser starka känslor för men skäms samtidigt för sin svek. Det 

kompenseras senare med hennes beslutsamhet att rädda protagonisternas dotter och sin hund före 

sig själv.

Mod och offervilja utläses dock tydligast hos den unge piloten Sasha som står för en riktig 

hjälteinsats, som annars är bara typisk för de amerikanska karaktärerna i Hollywood. Sasha offrar 

sitt liv villkorslöst  för de övriga karaktärernas överlevnad, när han ensam stannar i flygplanets 
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cockpit för att hålla planet i luften tillräckligt länge för att de andra ska hinna evakueras, innan han 

slutligen förolyckas under nödlandningen. Hans porträttering har för övrigt varit stabil genom hela 

filmen. Han har aldrig visat upp några dåliga sidor, utan varit klok, samlad, sansad, välavvägd i sina 

handlingar, pådrivande och uppmärksam.

Förutom dessa huvudkaraktärer, framträder ryssar i filmen även på en politisk nivå. När USA’s 

president samlar alla världsledare för att diskutera världskrisen, ges det bara plats åt den ryske 

presidenten i filmen att direkt föra en kort dialog med den amerikanske motparten. Den ryske 

presidenten gestaltas ganska neutralt i början, utan att det visas några tecken på dennes politiska 

linje eller specifika karaktärsdrag. I slutet  av filmen får han dock en särskild roll, när det, efter den 

amerikanske presidentens bortgång, skall fattas ett svårt  beslut om huruvida det skall öppnas 

portarna till räddningsskeppen för att undsätta de väntande människorna, samtidigt som klockan för 

den fullständiga katastrofen tickar allt snabbare ner. Med risk för att  hela operationen förolyckas 

och att de redan evakuerade världsledare och andra utvalda i sådant fall kan dö, är han först bland 

världens ledare med att fatta beslutet att släppa in folkmassorna.

Till skillnad från män, som i regeln framstår som onda i amerikansk film, de kvinnliga ryska 

karaktärerna, i de flesta fall, är goda. De har samma mod, viljestyrka och målmedvetenhet som 

män, men drivs i sina handlingar av gränslös kärlek och tillgivenhet till mannen. I den amerikanska 

föreställningen framstår den ryska kvinnan som vacker, stark och osjälvisk. Exempel på det är den 

kvinnliga smugglaren av själar i Cold Souls som riskerar sin karriär och sitt liv för att hjälpa den 

amerikanske protagonisten som hon har förälskat sig i efter att ha sett in i hans plågade själ, att 

återfå sin själ som har berövats av de ryska kriminella.

Det intressanta är, som tidigare påpekats, att det i amerikansk film också blir allt vanligare att 

kvinnliga ryska karaktärer, som oftast  är goda, spelas av kända amerikanska stjärnor, medan de 

onda ryska männen allt oftare spelas av ryska skådespelare.

Att tala om kännetecknande karaktärsdrag av en folkgrupp är möjligt bara i kontext av en annan. En 

av anledningarna till varför andra folkgrupper gestaltas i amerikansk film är för att sätta de i 

perspektiv och kontrast till sin egen. Detta diskuteras vidare i uppsatsens nästkommande del.
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Stereotypers funktion

Varje folkslag har bestämda föreställningar om omvärlden och sig själva. Som det  tidigare påpekats, 

delas stereotypbegreppet upp i två delar inom socialpsykologin - heterostereotyp och autostereotyp. 

Medan heterostereotyp, eller stereotyp som de i vanligt fall heter, speglar föreställningar som en 

social grupp  har om en annan, är nationell autostereotyp istället en nations samlade föreställningar 

om sig själva. Det är ett slags självdefinierande av den nationella karaktären.37  Till skillnad från 

stereotyper, kännetecknas autostereotyper av positiva egenskaper. Precis som nationella stereotyper, 

som uppstår som ett resultat av kontrasterandet mellan sin egen och andra kulturer, är 

autostereotyper ett resultat av jämförelsen mellan kulturer. Förutom det att autostereotyper skildrar 

den egna kulturen istället för en annan, skiljer de sig inte nämnvärt mycket från stereotyper. 

Ideologiskt laddade autostereotyper har i mångt och mycket en uppfostrande funktion i amerikansk 

film.

Ett officiellt dokument som reglerade censuren i amerikansk film tillämpades i USA mellan 

1930-1966. Dokumentet kallades för Hays Code, alternativt Production Code, och med sin existens 

bevisade det förekomsten av den statliga amerikanska agendan i film. I enlighet med Hays Code var 

filmskapare tvungna att uppfostra publiken till att  hysa respekt och patriotiska känslor gentemot 

den amerikanska nationen samt propagera höga moraliska principer och värderingar. Även då det 

idag, i film och TV, visas allt som var förbjudet tidigare (sex och våld), och då det  inte längre 

tillämpas något officiellt reglemente som Hays Code, existerar dettas principer för officiellt 

propagerande av socialt viktiga ideologiska värderingar, även i modern film.38

Att Hollywood än idag är i högsta grad politiserat bevisas än en gång i journalisten David L. Robb’s 

avslöjande bok Operation Hollywood, där han beskriver Pentagons roll i utformande av filmer med 

militär tema. Filmproducenter vänder sig ofta till Pentagon för hjälp  med inspelningsmiljöer, 

tekniska råd och militär utrustning. Militären hjälper gärna till så länge filmen främjar rekryterande 

och bibehållande av militärpersonal. Producenterna vill känna pengar medan försvarsdepartementet 

vill göra propaganda. Om filmproducenterna är villiga att  förändra filmmanuset så att den passar 
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Pentagons linje, kommer de att få militärens hjälp, utrustning och expertis gratis.39 ”Propaganda har 

en lång historia i USA trots landets legala och kulturella opposition till dess utövande”, skriver 

Robb och exemplifierar med flera tidiga händelser ur amerikansk historia.40 Han fortsätter sedan:

[...] Pentagons arbetssätt är långt mer sofistikerat och framgångsrikt. Trots det att 

tjänstemännen avskyr ordet ‘propaganda’,  är de direkt involverade i dess utövande när de 
använder hot och belöningar för att forma filmer i syfte att främja en viss förfinad 

uppfattning. Begreppet härrör från den latinska termen ‘propaganda fide’, eller ”att sprida 
tro”.  För militären, avbildandet av dess personal är viktigt för att bevara tron i sina egna 

värderingar: disciplin, ära och lojalitet [min övers.].41

En av den amerikanska masskulturens huvudsakliga uppgifter har alltid varit  att sprida, viktiga för 

den statliga agendan, ideologiska principer och nationella värderingar. Genom att upprätthålla och 

förstärka folkets tro i sina egna värderingars rätt, utarbetas en stereotyp om andra folkgruppers 

missförhållanden. Underhållningsfilmer används på det  sättet som ett medel för att föra folkets 

tankar bort från de egna sociala, ekonomiska, politiska och etiska problemen. I kontrast till andra 

folkgruppers missförhållanden, vid gestaltning på film, framträder den egna gruppens positivt 

gestaltade självbild tydligare. ”Om det i amerikansk masskultur används positiva stereotyper 

uteslutande gentemot den egna gruppen, tilldelas representanter för andra folkgrupper sällan 

tilltalande egenskaper”.42 Den amerikanska filmindustrins popularitet tillåter dessutom USA att, på 

ett  för egen del fördelaktigt sätt, spegla sina och, beroende på de utrikespolitiska relationerna, även 

andra länders politiska intressen. 

Den polskfödde amerikanske statsvetaren, geostrategen och tidigare nationella säkerhetsrådgivaren 

Zbigniew Brzezinski, medger i sin bok The Grand Chessboard, att den kulturella dominansen har 

alltid varit  en underskattad faktor av USA’s globala makt. Den viktigaste aspekten av den kulturella 

dominansen dock, enligt Brzezinski, är inte produktens kvalitet, utan helt enkelt själva det faktumet 

att  den dominerar. ”Oavsett vad man tycker om dess estetiska värde, utstrålar amerikansk 

masskultur en nästintill magnetisk dragningskraft, i synnerhet på världens unga”, menar han och 
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lägger till, att ”amerikanska TV-program och filmer står för tre fjärdedelar av den globala 

marknaden”.43 

Underhållningsfilm har inte som mål att så autentiskt som möjligt skildra verkligheten, och kräver 

därför inte från sina skapare fördjupade faktakunskaper. Istället hamnar den visuella upplevelsen i 

fokus och kompenserar, genom sitt avancerade utförande, för många faktamisstag. För att garantera 

filmens framgång, är det viktigt att  slutprodukten motsvarar publikens associativa förväntningar, 

vilket åstadkoms med hjälp av stereotyper. Dagens åskådare har vant sig vid specifika gestaltningar, 

utformade i det kollektiva medvetandet. Det kollektiva medvetandet, och masskulturen som skildrar 

det, kännetecknas av stereotypt tänkande, menar Sherman.44  Misstag, formade av det stereotypa 

tänkandet, överförs sedan från film till film, vilket förklarar dess hållbarhet. Hållbarhet är 

stereotypens huvudegenskap som omnämns i varje definition av begreppet. En av faktorerna för 

stereotypers hållbarhet i film är filmskaparnas ovilja att förändra dem till förmån för dess 

igenkännbarhet hos publiken. Tack vare sin hållbarhet blir stereotypen, hur falsk eller trovärdig den 

än är, viktigare för filmen än sanningen.

Amerikaners självbild är till stor del sådan som de själva vill att den ska vara. Denna bild går sedan 

vidare i arv till kommande generationer. Genom att vara produkter av en och samma kultur är 

stereotyp och autostereotyp sammankopplade och kompletterar varandra. Autostereotyper är därför 

intressanta att studera i kontext av amerikaners stereotyper om Ryssland.

Amerikaners stereotyper om Ryssland har formats sedan 1800-talet och är därför svåra att förändra. 

Förutom några få detaljer som översätts till nutidens ramar, förblir gestaltningen av ryssar i modern 

amerikansk film densamma som den har varit för tjugo eller trettio år sedan. Ryssars största 

kännetecknande karaktärsdrag i amerikansk film är i grund och botten deras olikhet från amerikaner 

och andra representanter för västvärlden.

Enligt A. V. Pavlovskaja, finns det dock många gemensamma drag i Rysslands och USAs historiska 

utveckling, som för de båda länderna närmare varandra. Den geografiska, och mest påfallande yttre 

likheten, var ländernas stora landsterritorier rika på naturresurser. Både ryssar och amerikaner var 
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pionjärer inom många områden. Båda länderna avskaffade slaveri praktiskt taget samtidigt och sist 

bland andra civiliserade länder. Under 1800-talets andra hälft, gjorde båda länderna stora framsteg 

inom ekonomiska och teknologiska områden. Båda nationer har alltid haft en tydligt uttalad 

mångkulturell karaktär. Det som förenade de båda nationerna var också deras motstridiga relationer 

till den europeiska kulturen och civilisationen. Båda länderna har alltid haft siktet inställt på 

framtiden och trodde på sina respektive speciella syften och utvaldhet. Den amerikanska drömmen i 

USA och den ryska idén i Ryssland hade sinsemellan också många likheter. Genom att lyfta fram 

alla dessa likheter, blir även skillnaderna mellan länderna mer framträdande, menar Pavlovskaja.45

Ryssar fortsätter att framstå som främmande och annorlunda i amerikansk film eftersom de än idag 

förblir oförklarliga för amerikaner, som känner väldigt lite till om Rysslands kultur med rötter i de 

ortodoxa traditionerna. Den amerikanska filmens handling och premisser konstrueras med 

utgångspunkt i en annan religiös tradition. Kontrasterande av det ortodoxa despotiska Ryssland till 

det protestantiska och demokratiska USA, förvärrar ytterligare motsättningarna och stärker 

stereotyperna.

Som det har påpekats, ligger kontrasterandet i stereotypens natur. Stereotypens existens tyder i sig 

på lojalitet till sin egen grupp och skepticism och försiktighet gentemot en annan. Stereotypen om 

andra folkgrupper formas av föreställningar och åsikter, som direkt eller indirekt förstärker den 

egna gruppens överlägsenhet och fördelaktighet. Gestaltningen av andra folkgrupper förblir således 

för amerikaner ett medel, dels för att  bättre förstå sig själva, men även för att hävda sig i relation till 

andra.

Amerikanska filmer om Ryssland kännetecknas av kontrasterande mellan ”onda ryssar” och ”goda 

amerikaner”, det fattiga, hjälplösa Ryssland och det rika, mäktiga USA. Favoritämne för 

amerikaner har dock alltid varit de politiska skillnaderna mellan länderna.  Ett mer passande land än 

det despotiska Ryssland, för kontrasterande med USA som demokratins väktare, är svårt att 

föreställa sig. En av anledningarna till varför Ryssland och ryssar ständigt placeras i fack som 

skurkar är också den amerikanska militära finansieringen. Om skattebetalarna tror att ryssar är lika 

hänsynslösa som de porträtteras av Hollywood, kommer de att vara mer villiga att betala.46
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Den eviga rivaliteten i de rysk-amerikanska relationerna förvärrades ytterligare i och med det kalla 

kriget. Amerikanska filmer från den eran bär därför på ett  stort skikt ideologiskt färgade stereotyper, 

födda just  ur denna fientlighet. Den sovjetiska farans kännetecken går utan större svårighet att 

utläsa även i samtida filmer. Den forna rivaliteten stormakterna emellan används fortfarande som 

ett sätt att bygga in komplikationer i filmens handling.

Om Sovjet brukade gestaltas som en stark motståndare och ett  verkligt hot mot världsfreden, 

framställs Ryssland idag som svagt, harmlöst och inkapabelt att reda ut sina inrikesproblem. Den 

stereotypa gestaltningen, som har existerat i flera decennier, av Ryssland som en stark fiende är nu 

krossad. Att  gestalta Ryssland som hjälplöst är dessutom fördelaktigt för amerikaner både 

ideologiskt och psykologiskt sett. Den outtalade segern över den mäktiga Sovjetunionen 

tillfredsställer således amerikaner i deras strävan att övertyga sig själva och alla andra om det egna 

landets överlägsenhet.47

Ur mörkret  för den historiska konfrontationen mellan länderna, framträder det, i samtida 

amerikanska filmer med ryska motiv, nu plötsligt ett samarbetstema. Det är just Ryssland, och inte 

det snabbt utvecklande och mångbefolkade Kina, inte heller det förenade Europa eller det 

högteknologiska Japan, som USA tar som partner för lösning av globala problem. Dels är det ett 

sätt att belöna Ryssland för avståndstagandet från kommunismen och valet av den demokratiska 

vägen. Dels är det också ett erkännande av att det bara är Ryssland som på många områden har 

potential att konkurrera med USA.

Relationen mellan länderna, som kan beskrivas som hatkärlek, har alltid varit tvetydig och 

bestämdes i mycket av den politiska situationen. Trots den mer vänskapliga nyporträtteringen av 

Ryssland och uppkomsten av ett  samarbetstema på film, kommer rivaliteten med grund i ländernas 

historiska utveckling och geografiska position, med största sannolikhet att leva vidare. Denna 

rivalitet kommer även att fortsätta finna sin plats i amerikansk film, vars syfte, som vi har kunnat 

konstatera tidigare, är att propagera USA’s värderingar.

Stereotyp är en viktig aspekt av verklighetsskildringen på film. Det kan därför ibland vara svårt att 

skilja på fakta och fiktion i den cinematiska gestaltningen. Filmmediets genomslagkraft uppnås 
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med hjälp av en rad psykologiska och teknologiska medel, och är såpass stor, att själva 

folkgruppen, om vilken dessa stereotyper uttrycks, blir i något mån föremålet för dess påverkan.
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Slutsatser

Rysslands gestaltning i amerikansk film är en produkt av stereotypt tänkande. I sin studie kom 

Scherbakova fram till att det går att urskilja tre skikt av stereotyper i modern amerikansk film om 

Ryssland. Dessa skikt går även att utläsa i filmerna av idag:

1. Eviga stereotyper, som har existerat i flera hundra år och spridits bland andra av 

resenärer. Till sådana stereotyper kan man bland andra räkna in kännetecknen för det 

ryska klimatet, d.v.s. vintern och mörkret. Sådana begrepp som Sibirien, rysk roulett  och 

vodka finns fortfarande i amerikanernas associationsmönster. Här räknas även in sådana 

kännetecknande attribut som pälskläder och balalajkamusik.

2. Stereotyper som föddes ur epoken för rivalitet mellan Sovjet och USA, d.v.s. det kalla 

kriget, har i mångt bestämt ryssars gestaltning på den vita duken. Symboler för den 

kommunistiska regimen - röd flagga med hammaren och skäran, röda femuddiga 

stjärnor, bokstavskombinationen ”CCCP”, militära attiraljer - förblir populära. 

Anledningen för de sovjetiska kännemärkens fortsatta överlevnad på film är dess 

igenkännbarhet hos publiken. Detta skiktets viktigaste kännetecken är den negativa 

porträtteringen av ryssar.

3. Stereotyper om det moderna Ryssland, delvist skapade ur den västerländska pressens 

mediabevakning, och som generaliseras till att skildra fattigdom, kriminalitet och socialt 

förfall. Den sovjetiske fienden ersätts nu av den ryska maffian. Det kalla krigets 

stereotyper färgas ibland även av på stereotyper i detta skikt, som annars kännetecknas 

av ett alltmer nyanserat porträtterande av ryssar och uppkomsten av ett samarbetstema.

Skaparna av underhållningsfilmer om Ryssland, använder för den västerländska åskådaren, 

välbekanta gestaltningar och associationer. Trots det stora intresse för landet i Hollywood, förblir 

även de mest elementära kunskaperna och föreställningarna om Ryssland ytliga. Filmskaparnas 

ovilja att djupare förstå landet leder till filmiska förenklingar. Den omåttliga förtäringen av vodka, 

trånga interiörer, traditionella dekorationer, och välbekanta vyer används för att kompensera för den 

bristande kunskapen och oförståelsen för den ryska själen.
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Till skillnad från regissörer, som oftast använder sig av redan etablerade stereotyper, och på det 

sättet främjar dess fortsatta spridning, skriver journalister det de observerar. Bilden av det fattiga 

Ryssland, som ständigt målas upp i media, adapteras även på film. På det sättet  fungerar 

nyhetspubliceringar av idag som en källa för formandet av nya stereotyper, precis som 

reseskildringar har varit det tidigare.

Hollywood är ett mäktigt vapen för den amerikanska ideologin. Med hjälp av den internationellt 

populära amerikanska filmindustrin, distribuerar USA för sig fördelaktiga värderingar och åsikter. 

Ideologiskt laddade autostereotyper har i amerikansk film en uppfostrande funktion. Amerikansk 

filmindustri är i högsta grad politiserad och fungerar som ett medel för speglande av den 

amerikanska ledningens syn på den politiska situationen i världen. Ett bevis på det är uppkomsten 

av ett tema för samarbete mellan Ryssland och USA, som speglar den historiska förbättringen i 

relationerna de båda länderna emellan. Den största förändringen dock, är att ryssar allt  oftare har 

börjat porträtteras, om inte full ut så positivt, så åtminstone mer nyanserat i modern amerikansk 

film.

Det som vore intressant att studera och fördjupa sig vidare i, är hur stereotyper om Ryssland ser ut i 

filmer från andra länder, i till exempel Europa. Det man i så fall skulle kunna ta reda på då, är hur 

dessa skiljer sig från de amerikanska stereotyperna, och om man kan följa dess ursprung tillbaka till 

amerikansk film eller om de baseras på egna nationella föreställningar. I ett större perspektiv skulle 

det också vara givande att se stereotypers utbredning i andra kulturformer, med början i TV-serier 

och dokumentärer till litteratur och konst.
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 The X Files: I Want to Believe (Chris Carter) [5.9 - 41k] USA, Canada; 30mln    
 Autopsy (Adam Gierasch) [5.0 - 2,4k] USA; 4mln       

2009 Cold Souls (Sophie Barthes) [6.5 - 5,1k] USA, France;       

 Watchmen (Zack Snyder) [7.7 - 169k] USA; 130mln       
 Command Performance (Dolph Lundgren) [5.7 - 1,6k] USA; 6mln     

 Ninja (Isaak Florentine) [5.3 - 3,5k] USA; 10mln       
 2012 (Roland Emmerich) [5.8 - 110k] USA; 200mln       

 Star Trek (J. J. Abrams) [8.1 - 183k] USA, Germany; 140mln     
 Whiteout (Dominic Sena) [5.3 - 14,3k] USA, Canada, France; 35mln     

2010 Anton Chekhov’s The Duel (Dover Koshashvili) [6.2 - 0,2k] USA;     

 The Extra Man (Shari Springer Bergman, Robert Pulcini) [5.9 - 2k] USA, France; 7mln  
 Salt (Phillip Noyce) [6.5 - 82k] USA; 110mln       

 The Way Back (Peter Weir) [7.3 - 24k] USA, UAE;        
 The Spy Next Door (Brian Levant) [5.2 - 10k] USA;       

 Kick-Ass (Matthew Vaughn) [7.9 - 161k] UK, USA; 30mln      
 Iron Man 2 (Jon Favreau) [7.9 - 119k] USA; 200mln      

 Predators (Nimrod Antal) [6.5 - 64k] USA; 40mln      
 Takers (John Luessenhop) [5.9 - 19k] USA; 20mln       

 Red (Robert Schwentke) [7.0 - 70k] USA; 58mln       
 The Tourist (Florian Henckel von Donnersmarck) [5.9 - 55k] USA, France; 100mln

 Somewhere (Sofia Coppola) [6.4 - 16k] USA; 8mln 

2011 5 Days of War (Renny Harlin) [5.6 - 4.8k] USA; 12mln      
 X-men: First Class (Matthew Vaughn) [7.9 - 114k] USA; 160mln     

 Transformers: Dark of the Moon (Michael Bay) [6.5 - 87k] USA; 195mln    
 Limitless (Neil Burger) [7.3 - 94k] USA; 27mln
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Bildbilaga

MILJÖETABLERING

   

Babylon A.D.: Troitsk, Kazakstan     Babylon A.D.: Vladivostok, Ryssland

   

The Curious Case of Benjamin Button: Murmansk, Ryssland Cold Souls: Sankt-Petersburg, Ryssland

   

Get Smart: 6 mil utanför Smolensk, Ryssland   Get Smart: 6 mil utanför Smolensk, Ryssland

   

Get Smart: Smolensk, Ryssland    Get Smart: Moskva, Ryssland

   

Iron Man 2: Moskva, Ryssland    Ninja: Vladivostok, Ryssland
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Quantum of Solace: Kazan, Ryssland    Quantum of Solace: Kazan, Ryssland

   

The Way Back: Sibirien, Ryssland    X-Men, The First Class: Okänd stad, Ryssland  

   

Transformers 3: Pripjat, Ukraina    Transformers 3: Pripjat, Ukraina

KONTRASTERANDE

   
Iron Man 2: Ryssland     Iron Man 2: USA

   
Transformers 3: Ukraina     Transformers 3: USA
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