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IINNLLEEDDNNIINNGG  

                                                

På 50-talet formades nya ungdomsgrupper i västvärlden, och det var nu man började 

tala om ungdomskulturer.1 Något som tidigare knappt existerat. Man kan säga att 

tonåringarna “uppfanns” vid denna tid. Begreppet tonåring var nytt och ordet fanns 

inte i svenskan för 100 år sedan. Det var först på 1930-talet som man började tala om 

tonåringar. Innan detta begrepp uppstod fanns det inte en given ungdomsgrupp. Steget 

mellan barn och vuxen gick snabbt. I och med bondesamhällets upplösning och 

uppkomsten av industrisamhället skapades denna grupp som fick tid och pengar att 

spendera.2 Ungdomskulturen växte sig allt starkare, och det bildades en avgränsad 

kultur med bland annat egen film och musiksmak. Det fanns nu en tid, tonåren, som i 

många fall blivit synonymt med att ifrågasätta, fundera över livet, förkasta gamla seder 

och bruk, och revoltera.  

 

50-talet var en period då samhället förändrades. Det uppkom en allt starkare vilja att 

göra uppror mot auktoriteter i föräldrarnas generation.3 I den ungdomskultur som 

växte fram uppstod ikoner som James Dean. James Dean som i och med filmen Ung 

rebell (1955) fick enorm genomslagskraft och blev en förebild för många ungdomar. 

Ungdomar gjorde uppror mot de äldre generationerna. Filmen Ung rebell (1955) kan 

ses som startskottet för detta och James Dean blev förebild i dessa sammanhang. 

James Dean dog i en bilolycka, bara 24 år gammal och blev i och med detta närmast 

helgonförklarad.  

 

Att denna nya ungdomskultur formades just nu berodde bland annat på att det fanns ett 

ekonomiskt underlag för detta. Den nya konsumtionskulturen och tonårsmarknadens 

expansion gjorde att ungdomarna utformade grupprofiler och livsstilar.4 Ekonomin i 

USA gick bra och det skapades en stor vit medelklass. Ungdomarna i denna 

medelklass var tacksamma måltavlor för underhållningsindustrin. Liksom idag fanns 

 
1 Bjurström, Erling (1980), Generationsupproret, Ungdomskulturer, ungdomsrörelser och 

tonårsmarknad från 50-tal till 80-tal. Malmö:Beyronds AB. s. 51 
2 Ibid. s. 44 
3 Ibid. s. 9 
4 Ibid. s. 53 
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det vissa moden man skulle anamma för att anses vara inne och ”cool”. Nya 

skönhetsideal och trender skapades i 50-talets USA. Knälånga kjolar, jeans och 

skinnjackor blev var mans egendom. Det var ett årtionde med putsade polisonger och 

nya infettade frisyrer. Det fanns olika strömningar hos de sociala skikten. Arbetarna 

var mer vågade än collegestudenter. Hos collegestudenterna var det James Dean 

looken som gällde, medan den arbetande gruppens ideal var Elvis.  

 

I denna rebelliska tid skulle unga flickor ha Joan Crawfords läppar, Elizabeth Taylors 

ögon och Marilyn Monroes hår. Det fanns även en mer naturlig look med ideal som 

Doris Day och Grace Kelly. Det bildades en rock and roll-generation i USA där den 

vita nya medelklassens ungdomar hyllade filmstjärneideal som Marlon Brando och 

James Dean. 

 

Hollywood styrde allt och där skapades de skönhetsideal och trender som snabbt spred 

sig. Modet handlade inte bara om att vara cool, det skulle även revoltera mot den äldre 

generationen och man ville chocka sina föräldrar. Man revolterade mot det etablerade 

samhället och man ville inte växa upp och bli kopior av sina föräldrar. 

Ungdomsindustrin som växte fram omfattade smink, kläder, läskedrycker, bio och 

rockmusik.  

 

Ungdomen och bilen 
När västvärlden återhämtade sig efter andra världskriget tog konjunkturen fart och 

välfärden bredde ut sig allt mer. Efter att de civila industrierna på grund av kriget gått 

på lågfart ökade konsumtionen. Under 50-talet fick allmänheten allt mer pengar att 

spendera på olika saker och en viktig del i människans vardag blev bland annat bilen.5 

Befolkningen blev allt mer bilburen och bilen blev något mer än ett transportmedel.6 

Bilarna användes bland annat till att vara en status- och frihetssymbol, racingverktyg 

och raggningsredskap. Det var under denna tid som ungdomarna för första gången fick 

en riktig möjlighet att skaffa sig egen bil och ett resultat blev att en bilburen 

ungdomskultur utvecklades. I och med att välfärden ökade kunde föräldrar ofta köpa 

 
5 Sedgwick, Michael (1979) Bilen 1930-1950, Stockholm: Forum. s. 191 
6 White, Timothy (1994) The nearest Faraway Place, New York: Henry Holt and Company. s. 190 
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bilar till sina barn. Det var mer en regel än undantag att ungdomarna körde bil till high 

school.7 

SYFTE 

Att det hände något radikalt i samhället i och med filmen Ung rebell (1955) är det 

knappast någon som ifrågasätter. Det känns angeläget att visa vilken roll filmen hade i 

samhället, vilken roll den hade och hur den influerat efterföljande filmer.  

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur ungdomskulturen gestaltas i filmen Ung 

rebell (1955), hur ungdomarnas problem och strävan efter en frigörelse från 

föräldrarna kommer fram i filmen. Med vilka medel filmen tar upp hur ungdomarna 

frigjorde sig från rutmönstret.  

 

Uppsatsen vill också ta reda på vad som har hänt i 50-talsfilmer som producerats under 

senare perioder. Detta genom att se på intertextuella samband i filmerna Ung rebell 

(1955), Sista natten med gänget (1973) och Grease (1978). Syftet med detta blir att 

visa på hur bilden av 50-talet har förändrats från filmen Ung rebell (1955) till Grease 

(1978). Genom detta kan man få en uppfattning om hur bilden av tidigare perioder 

förändras inom film. 

 

Frågeställningar 
• Hur gestaltas alieneringen från föräldrarna i Ung rebell (1955) ?  

• Vilken betydelse hade Ung Rebell (1955) för senare filmer?  

• Vilken förändring har skett med synen på 50-talet inom film från samtiden till 70-

talet? 

 

 
7 White, Timothy (1994) The nearest Faraway Place, New York: Henry Holt and Company. s. 106 
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METOD 

Ung rebell (1955) banade väg för ett nytt berättande och en ny genre, ungdomsfilmen. 

I uppsatsen förklaras det samhälle som uppstod under 50-talet och som låg till grund 

för denna genre. Ung rebell (1955) är utgångspunkten i analysen. Genom att grundligt 

analysera denna film skapas en referens att utgå ifrån då de andra filmerna analyseras. 

I Ung rebell (1955) söks flera olika och tidstypiska element för att se om dessa 

återkommer i övriga filmer. De övriga filmerna som utspelas i 50-talsmiljöer i 

analysen är Sista natten med gänget (1973) och Grease (1978). Dessa två filmer är 

gjorda 1973 och 1978, men utspelas under samma tid som Ung rebell (1955). Genom 

att finna intertextuella samband kommer vi att utröna vad som är signifikativ för 50-

talet i 50-talsfilm. Dessa intertextuella samband kommer sedan leda till ett resultat 

som kan svara på frågeställningarna. 

 

En röd tråd som löper genom ungdomsfilmer gestaltade under 50-talet är bilen, den är 

i filmerna ett aldrig avlägset fenomen. Bilen har genom detta en stor betydelse i 

filmerna och är i analysen en av de delar som vi tittar närmare på, en av de 

intertextuella delar som analysen bygger på.  

 

Tack vare den grund vi står på efter en gedigen analys av Ung rebell (1955) vet vi 

vilka detaljer vi ska titta på i de efterföljande filmerna.  

 

Sammanfattningsvis består analysen av två nivåer: 

1. En grundlig genomgång och analys av Ung rebell (1955).  

2. Analys av två andra filmer som utspelas under samma period, men som är 

producerade senare. 

 

I analysen undersöks tre övergripande teman. Teman som i uppsatsen benämns med 

begreppet gestaltningsteman. Dessa tre är, Bilens betydelse, Tonårskulturen och 

Tidsreferenser. Dessa teman skall knyta ihop de intertextuella samband som hittas.  
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Teoretisk inramning 

I uppsatsen söks genremässiga och intertextuella samband inom ungdomsfilm med 

utspelar sig på 50-talet. I uppsatsen tas olika genreteorier upp för att påvisa problemen 

inom fältet. Problem som bland annat består i svårigheterna med att genrebestämma 

film.  

 

Under kapitlet genreteori kan man läsa om svårigheterna med att definiera genrer. 

Genrer är ett begrepp som kan tolkas och omdefinieras i en ständigt föränderlig 

process. Om man hårddrar det är alla filmer mer eller mindre genrehybrider. De flesta 

filmer innehåller olika element som härstammar från olika genrer. Filmbolagen 

definierar genrer så att publiken vet vad den ska kunna förvänta sig. Formen i olika 

filmer inom samma genre kan dock vara så pass olika att man kan prata om 

genreövergångar inom samma film, genrehybrider8. 

 

Ung Rebell (1955) var så pass nyskapande att det var svårt att placera in filmen i en 

specifik genre. Det är en film som kan ingå i flera typer av övergripande större genrer.  

Den ingår till exempel samtidigt i genrerna thriller, drama och tragedi. 9 Filmen är så 

pass mångfasetterad att det krävs en definiering av ett analysbegrepp som ämnas 

användas i denna filmanalys, gestaltningsteman. Uppsatsen ser Ung rebell (1955) i 

första hand som en del i ungdomsfilmsgenren, men vill även visa på subgenrer i 

filmen. 

 

Det finns vissa övergripande genrer som beskriver filmers form. I uppsatsens analys är 

det särskilt påtagligt med filmen Grease (1978) som ligger inom genren musikal men 

innehåller mindre element som bygger upp subgenrer. Uppsatsen definierar egna 

subgenrer utifrån det kodspråk vi erövrat från filmtittandet. Dessa subgenrer kallas här 

för gestaltningsteman för att det i analysen är de visuella likheterna (gestaltningen) 

som är viktiga. Gestaltningsteman är i denna uppsats den eller de speciella genrer som 

 
8 Haettner Aurelius, Eva & Götselius, Thomas (red.) (1997) Genreteori. Lund: Studentlitteratur s.18 
9http://cal.csusb.edu/Depts/CommStudies/COMM%20Faculty%20web%20sites/rlarsenweb2/Documents/Comm.%20381%20Dis

c.10-Rebel%20analysis.ppt 2003-04-10 

  

http://cal.csusb.edu/Depts/CommStudies/COMM Faculty web sites/rlarsenweb2/Documents/Comm. 381 Disc.10-Rebel analysis.ppt
http://cal.csusb.edu/Depts/CommStudies/COMM Faculty web sites/rlarsenweb2/Documents/Comm. 381 Disc.10-Rebel analysis.ppt
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vissa scener kan ingå i. Exempel kan vara racingscenen i Ung rebell (1955). Den 

bryter huvudgenren drama, och har mer drag av actiongenren. Racingscener 

förekommer också i de andra filmerna i analysen. I racingscenerna är det till exempel 

fart och action som faller under begreppet gestaltningsteman. Uppsatsen vill visa på att 

det finns intertextuella likheter i scener i de olika filmerna och att det är dessa likheter 

som skapar gestaltningsteman. Detta oberoende på vilken övergripande genre filmen 

tillhör.  

DISPOSITION 

Uppsatsen inleds med en bred beskrivning av 50-talet. Här tas det upp typiska detaljer 

från 50-talet som var viktiga för den amerikanska medelklassen. Det är en beskrivning 

av hur samhället genomgick en teknisk revolution vilket födde nya villkor för 

samhällsmedborgarna. Genom denna beskrivning får läsaren en uppfattning om vilka 

strömningar som skedde i samhället och hur det påverkade människorna. Denna 

bakgrund ger en förståelse för hur filmer som Ung rebell (1955) uppstod. Bakgrunden 

ger ett helhetsperspektiv av hur ungdomskulturen uppstod, uppsatsen trattas sedan ner 

mot Ung rebell (1955) som kan ses som en spegling av 1950-talets samhällsklimat. 

Övergången till analysen av Ung rebell (1955) blir då naturlig. Före analysen tas de 

teoretiska begrepp som skall används upp. I teoriblocket hämtas exempel från de 

filmer som tas upp i analysen. Även exempel från filmer inom samma och närliggande 

genrer tas upp.   

 

Efter detta följer korta resuméer från de filmer som ingår i analysen. Detta för att 

läsaren ska kunna orientera sig och bilda sig en uppfattning om filmerna före 

analysläsningen. 

 

Analysblocket består av två delar. Den första behandlar Ung rebell (1955), den andra 

Sista natten med gänget (1973) och Grease (1978). 

EMPIRI 

Undersökningen utgår från filmen Ung Rebell (Rebel Without A Cause, 1955). De 

övriga filmerna som ingår i studien är: 
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• Sista natten med gänget (American graffiti, 1973)  

• Grease (1978) 

 

(Filmerna beskrivs utförligare i kapitlet ”Filmerna i analysen”.) 

URVAL 

När arbetet med denna uppsats startade planerades att göra en analys av enbart 

racinginslagen i filmer. Det stod snart klart att det enbart skulle handla om amerikansk 

film då författarna inte fann utpräglade racingfilmer i vare sig svensk eller annan 

utländsk film. Ett urvalsproblem är att det inte finns klara genremässiga samband. Alla 

filmerna i analysen innehåller inte samma kriterier eftersom varje film har olika 

syften. Författarna har använt sig av typiska fall.  

 

Det har förekommit bilar och race av olika slag i filmer så länge filmen funnits. Man 

har på samma sätt som i filmen Ben Hur (1959), där kappkörning med hästar är en 

vital del av filmen, använts sig av racing för att skapa spänning och dramatik. 

Scenerna har använts för att förstärka karaktärerna i olika roller. Det finns race i form 

av streetrace eller chickenrace i filmer som Ung rebell (1955), Sista natten med gänget 

(1973) och Grease (1978). Racingen i dessa filmer spelar en viktig roll, vilket 

uppsatsen analys kommer att belysa. 

 

Ung rebell (1955) är med eftersom den är en film som speglar det samhälle som växte 

fram i 50-talets USA. Den är en naturlig länk mellan det verkliga samhället och senare 

spelfilmer. 

OM REFERENSLITTERATUREN 

Viss litteratur som används i sammanställningen av bakgrundsdelen är 

populärvetenskaplig och biografisk. Detta för att få en målande bild av det årtionde 

som filmerna utspelar sig i.  
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BAKGRUND 

Efter andra världskrigets slut 1945 befann sig USA i välstånd. Arbetarna kunde nu åter 

spendera sina pengar som de tjänat under kriget. Det fanns en marknad och det fanns 

kapital. Soldater kom hem från kriget och nya familjer bildades och massor av barn 

föddes under denna tid. I och med att Amerika nu var köpkraftigt, togs detta givetvis 

tillvara av inom en mängd olika industrier. Högkonjunkturen tog fart i slutet av 40-

talet och under femtiotalet blomstrade amerikanskt näringsliv. Medborgarna fick allt 

mer pengar och kunde införskaffa nya tekniska saker som till exempel TV-apparater. 

En annan viktig del för den amerikanska medelklassen blev bilen.  

                                                

 

Biografer 

Även om det gick bra inom de allra flesta näringar var det vissa som hade svårt att 

anpassa sig till den nya tiden, till exempel biograferna. Amerikanerna ändrade sin 

livsstil efter kriget. Familjer flyttade från stadskärnorna ut i förorter för att bygga 

hus10. Biograferna som alltid legat i stadskärnorna förlorade pengar på att det blev 

svårt för barnfamiljerna att ta sig in till biograferna. Detta var bland andra en orsak till 

att biobesöken minskade. Redan i slutet av 1940-talet började publiken till biograferna 

i USA att avta. I början av 60-talet hade tusentals av biograferna stängt och lagts ner11.  

En annan anledning till filmens nedgång var att TV: n slog igenom på riktigt och blev 

under den här tiden var mans egendom. Man kunde nu sitta hemma i de nya förorterna 

och få nyheter och underhållning rakt in i TV-rummet och TV: n blev snabbt en 

samlingspunkt för hela familjen. Biograffilmen och biograferna hade i televisionen en 

enorm konkurrent. Tidigare hade man nästa bara kunnat se filmer på biografer som 

ägdes av filmbolag. Nu blev televisionen en hård konkurrent till filmbranschen.  

Filmbolagen var tvungen att hitta på nya saker för att behålla och vinna publik. I sina 

försök att göra filmen attraktiv satsades mycket på filmer riktade till ungdomar. Man 

försökte få tillbaka folket till biograferna. Detta gjorde att en rad nya tekniska finesser 

introducerades, bland annat färgfilmen som nu slog igenom på riktigt. Det var under 

 
10 Nowell-Smith, Geoffrey (red.) (1996) The Oxford history of world cinema, Oxford: Oxford 

University Press. s. 443 
11 Ibid. s. 443 
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dessa år som uppfinningar som Cinerama 1952 vilket gjorde filmen större12, 3D-film 

med tillhörande glasögon och vidfilmen Cinemascope uppstod. 3D-filmen kom bara 

två månader efter Cinemascope 195313. Det fanns även luktfilm som AromoRama 

eller Smell-o-Vision.14 

 

Dessa nymodigheter samt att man nu kunde visa färgfilm på storbild kom att verka 

attraktivt på den stora ungdomspubliken. Biograferna hade alltså mer än den lilla 

svartvita bild som TV: n erbjöd. Man började producera filmer som var riktade till 

tonåringar och utspelade sig i den vita medelklassen. Filmbolagen började producera 

lättsmälta ungdomsfilmer och på så sätt lockade man den yngre generationen från 

hemmet.  

 

Tonåringar bryter upp 

Tonåringarna började söka sig bort från föräldrarna som ofta satt hemma framför TV: 

n och nu när biograferna lockade med spännande filmer för och med just denna 

målgrupp blev biograferna självklara mötesplatser. Tonåringarna var dessutom 

köpkraftiga och det var främst de som var ute på stan och spenderade pengar.15 Detta 

gjorde att filmbolagen såg sin chans att tjäna pengar och filmen anpassades efter hand 

mer och mer för ungdomarna. Man kan säga att ”tonårsfilmen” slog igenom under 

denna tid och den föddes för att tillgodose den ungdomskultur som växte fram och det 

kom under de efterföljande årtiondena en mängd filmer och olika trender inom genren 

ungdomsfilm. Ett vanligt tema i dessa filmer är ungdomens uppror mot den äldre 

generationens levnadssätt. Rollfigurerna kunde vara rebeller som James Dean i Ung 

Rebell (1955). I denna veva ökade antalet drive-in biografer drastiskt. Det byggdes en 

ny drive-in för varje vanlig biograf som lades ned och 1956 gick fler biobesökare på 

 
12 Nowell-Smith, Geoffrey (red.) (1996) The Oxford history of world cinema, Oxford: Oxford 

University Press. s. 446 
13 Smith, Murray & Neale, Steve (red.) (1998) Contemporary Hollywood Cinema. London: Routledge. 

s. 111 
14 Jackson, Kevin (1998) The language of cinema. Manchester: Carcanet press limited. s. 234. 
15 Bjurström, Erling (1980), Generationsupproret, Ungdomskulturer, ungdomsrörelser och 

tonårsmarknad från 50-tal till 80-tal. Malmö:Beyronds AB. s. 58 
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drive-in än på vanliga biografer. Det fanns vid denna tid mer än 4000 stycken drive-in-

biografer i USA16. I Contemporary Hollywood Cinema står att läsa: 

 
Although the drive-in theatres they built were initially marketed at suburban 

family audiences, they were most heavily used by teenagers, and exploitation 

companies developed to provide product specifically for this market..17 

 

Dessa var således populära och nu helt inriktade på att tillgodose tonåringarnas behov. 

Det mer privata umgänget som en bil gav var tillräckligt för att locka de unga i 

massor.  

 

Bilen under femtiotalets USA 

I 50-talets USA såldes 57 699 631 bilar, på ett invånarantal på drygt 150 miljoner.  

Bilen blev en symbol för en dröm i det nya Amerika efter kriget, en frihetssymbol. 

Man drömde om ett bekvämt samhälle med fria transportmedel, där transportmedlet 

också visade vem man var och var man kom ifrån.18 

 

Denna dröm hade sitt ursprung redan i trettiotalet. USA:s bilproduktion tog då 

ordentlig fart. Det byggdes motorvägar, parkeringshus och bensinstationer i en allt 

större takt. USA:s medelklass kunde för första gången skaffa sig bilar. Men när USA 

gick med i andra världskriget upphörde all civil bilproduktion. Befolkningen hade 

börjat vänja sig vid det nya transportmedlet bilen och fick nu hitta nya sätt för 

kommunikation. Till exempel handelsresande som fick använda brevkorrespondens 

istället för att besöka sina kunder med bilen. 19 

 

 
16 Nowell-Smith, Geoffrey (red.) (1996) The Oxford history of world cinema, Oxford: Oxford 

University Press. s. 443. 
17 Smith, Murray & Neale, Steve (red.) (1998) Contemporary Hollywood Cinema. London: Routledge. 

s. 34 
18 Johansson, George (1979) 50-tals klassiskt USA-krom. Borås: George Johansson och Askild & 

Kärnekull Förlag AB. s 7. 
19 Ibid s. 9 
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Under kriget längtade amerikanerna efter att få tillgång till nya bilar igen och de stora 

bilfabrikanterna fortsatte att annonsera, trots att de inte hade nya bilar att erbjuda. I 

annonserna poängterades att det var nya tider på väg, att nya bilar snart skulle komma 

ut på marknaden. Till exempel Ford som under kriget myntade slogan ”There is a new 

Ford in your future”.20  

 

När till slut freden kom 1945 påbörjades så smått bilproduktionen. USA som varit 

förskonade från bombning låg bra till med hela fabriker och hade 

produktionsmöjligheter långt över de europeiska konkurrenterna. Demobiliseringen 

tog dock lång tid och USA hade problem med att komma igång med bilproduktionen i 

stor skala. En anledning till detta var bland annat att det rådde brist på råvaror i 

världen. Ett annat problem var att det hade uppstått en mängd mindre företag som 

specialiserat sig på vissa detaljer till bilarna. En del företag hade i praktiken monopol 

på vissa bildelar. När sammansättningsfabrikerna hade problem under kriget gick 

dessa mindre företag i konkurs. Bristen på dessa företag var en starkt bidragande orsak 

till att bilproduktionen gick på lågfart under andra halvan av 40-talet. Till exempel 

bristen på dörrlås kunde helt plötsligt stoppa produktionen av så gott som alla bilar i 

USA under en period. När sedan tillförseln av dörrlås väl kommit igång kunde det 

råda en brist på dörrar att montera låsen i. Under 1947 började dessa problem att lösas 

och befolkningen började bli allt mer angelägna om att köpa bilar. När 

bilproduktionen tog fart i USA låg Europa ungefär tre år efter i produktionshasighet. 

USA hade nu en stor möjlighet att konkurera ut resten av världen. Anledningen till att 

detta inte skedde var att USA långt före resten av världen hävde bensinransoneringen 

som fortfarande fanns i Europa. I USA kunde man som följd av detta använda sig av 

stora bilar med V8 motorer som drog mycket bensin. Man kunde med dessa bilar 

komma upp i högre hastigheter än de mindre bilarna. I Europa existerade fortfarande 

bensinransoneringen från kriget och följaktligen fanns inte en marknad för stora tunga 

bensintörstiga bilar.21 

 

 
20 Johansson, George (1979) 50-tals klassiskt USA-krom. Borås: George Johansson och Askild & 

Kärnekull Förlag AB. s. 10 
21 Sedgwick, Michael (1979) Bilen 1930-1950. Stockholm: Forum. s. 191 
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Men efterhand kom bilindustrin igång på allvar och tack vare att konjunkturen tog 

kraftiga kliv framåt fick den stora massan möjlighet att köpa bil vilken blev en viktig 

del i deras liv. I princip alla ville ha bilar.22 

 

Amerikanarnas livsvillkor ändrades under den här tiden. Samtidigt som man fick allt 

mer pengar flyttade befolkning från innerstäderna till villor i förorter som byggdes 

upp. Suburbia, förortslandskapen växte fram. Bilen blev nu inte bara en symbol för 

frihet och status utan också viktig som transportmedel.  

Trots att människor stod i kö för att köpa bilar var bilhandlarna tvungna att hålla låga 

bilpriser på grund av federala institutioners regleringar. De låga priserna gjorde att 

även ungdomar hade råd att köpa bil. Dessa regler förbittrade vissa återförsäljare, men 

de fann nya vägar. De körde de nya bilarna en kort bit för att sedan kunna sälja dom 

som begagnade. För begagnade bilar fanns inga restriktioner angående prissättningar 

och bilhandlarna kunde sålunda sätta de priser de ville. 23 

 

En följd av hela västvärldens ekonomiska framfart med USA i spetsen var det ökade 

resandet. Inte bara med bil utan också med flyg. Under denna period fick allmänheten 

tillgång till reguljärflyg. Pilotyrket var ett mycket högt ansett statusyrke. Denna våg av 

närmast hysteri kring flyget speglades också i bilens värld. Bilarna började få drag av 

flygmaskiner. Bildesignen blev en mycket viktig del av biltillverkningen och de bäst 

ansedda bildesignerna fick närmast filmstjärnestatus. De fann inspiration från 

flygplanen till bildesignen. Bilfabrikanterna konkurerade med formgivning och 

biltillverkarna resonerade som att ju mer bilen liknade ett flygplan desto bättre. 

Bilarnas design påverkades helt enkelt av samhällsströmningarna. I det nya samhället 

som byggdes upp kretsade mycket kring nya tekniska framgångar som till exempel det 

utökade flygandet. Andra tekniska framgångar inspirerade också bildesignen, i 

kölvattnet av USA: s utbyggnad av rymdforskning följde ett stort intresse kring 

rymden och rymdfarkoster. Rymdraketer och flygplan är starkt förknippade med fart 

 
22 Johansson, George (1979) 50-tals klassiskt USA-krom. Borås: George Johansson och Askild & 

Kärnekull Förlag AB. s. 7 
23 Ibid. s. 19 
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och snabbt resande vilket inspirerade biltillverkarna att designa bilarna med vingar 

baktill, även kallade fenor.  Dessa blev allt högre och iögonfallande under 50-talet. 24 

 

Bilen blev så viktig för människorna under femtiotalet att man helst inte ville lämna 

den. Med bilen i centrum byggdes samhälleliga institutioner upp kring den. Man 

byggde en mängd olika drive-in förrättningar, som drive-in kyrkor, banker och 

restauranger. Dessa drive-in förrättningar blev en stor del av livet med bilen25. En av 

dessa var drive-in-biografen som lockade främst ungdomarna. Som uppsatsen tagit 

upp så fanns det ett undertryckt bilbehov under kriget, som nu under de första åren av 

efterkrigstiden skulle tillgodoses. Massproduktionen av bilar och den relativt billiga 

kostnaden gjorde att även ungdomarna kunde köpa bil. Denna massproduktion av bilar 

sammanföll med uppkomsten av den nya ungdomskulturen som kom under denna tid. 

Man kan då sluta sig till att den nya synen på bilen som redskap blev en naturlig del i 

ungdomskulturen.  De stora barnkullar som föddes i efterkrigsåren var under 50-talet 

på väg in i bilåldern. Detta förstod biltillverkarna och ville tjäna pengar på denna 

grupp och nu behövdes en ungdomsbil26. Bilen kunde göra att ungdomarna blev fria 

och skapade en distans till familjen och det bildades en bilkultur hos ungdomarna. 

Bilarna användes flitigt och i många fall umgicks man i bilar Bilen ökade rörligheten 

bland ungdomar och skapade en självständighet, en frigörelse från de vuxna. Den var 

också ett tecken på vart USA var på väg industriellt. Eftersom bilen blev ett viktigt 

inslag i denna nya ungdomskultur, blev bilen även viktig i ungdomsfilmerna. Särskilt 

tydligt är detta i filmen Sista natten med gänget (1973) (se mer om detta i analysen av 

Sista natten med gänget, 1973). 

TONÅRSORIENTERADE FILMER 

Under 70-talet kom filmer som Sista Natten Med Gänget (1973) och Grease (1978) 

som var stora ungdomsfilmer.  

 
24 Johansson, George (1979) 50-tals klassiskt USA-krom. Borås: George Johansson och Askild & 

Kärnekull Förlag AB. s.25 
25 Ibid. s.10 
26 http://hem.passagen.se/munken111/ford_mustang.htm 2003-05-06 

http://hem.passagen.se/munken111/ford_mustang.htm
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Under 1980-talet kom det många ungdomsfilmer och det var det årtionde som high 

school-filmen fick sitt riktiga genombrott. En rad filmer riktade mot ungdomar 

producerades under denna tid. Här kan nämnas The Breakfast Club (1985) och Can´t 

By Me Love (1987). 

 

En regissör som verkade under denna tid var John Hughes27. Han regisserade filmer 

som The Breakfast Club och Ferris Bueller's Day Off (1986) Hughes hade en känsla 

för vad som gick hem hos ungdomar.  

De allra flesta för att inte säga alla av dessa filmer vändes sig till den vita 

medelklassens tonåringar. Färgade skådespelare förekom sällan i rolluppsättningen. 

Om det förekom svarta i filmerna var det karaktärer som inte hade stort utrymme i 

handlingen och anledningen till att de var med var just att de var svarta. Detta tar den 

ironiska och parodiska filmen Not Another Teen Movie (2001) upp i en scen där en 

svart kille som befinner sig på en fest med bara vita går in i köket och möter en annan 

svart. Han säger att han fått höra att han skulle vara den enda svarta i filmen. Den 

andra killen ber om ursäkt för att han inte visste detta och tackar för sig och försvinner 

ur filmen. Färgade har alltså inte haft någon stor medverkan i denna form av filmer 

varken på 50-talet eller fram till 80-talet. Inte heller på 90-talet har färgade haft några 

särskilt betydande roller i high school-genren. I slutet av 1990-talet kom en ny våg av 

high school-filmer. American Pie (1999), 10 Things I Hate About You (1999) och 

Cruel Intentions (1999). Man kan alltså se forsättning på ungdomsfilmens tema från 

Ung rebell till dagens ungdomsfilmer. I filmerna i analysen i denna uppsats finns high 

school närvarande. 

 

Ung rebell som förebild för ungdomsrevolten  
De nya ungdomsgrupperna som uppstod under 50-talet kopplades ofta ihop med 

kriminalitet och upproriskhet. Ungdomskravaller började att bli vanliga. Filmen Ung 

rebell (Rebel Without A Cause, 1955) blev snabbt en symbol för revoltstämningen 

bland ungdomsgrupperna. Huvudrollsinnehavaren James Dean etablerades som en 

centralfigur inom tonårsmarknaden och mediakulturen genom att revoltera mot 

 
27 http://us.imdb.com/Name?Hughes,%20John 2003-05-06 

http://us.imdb.com/Name?Hughes,%20John
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vuxenvärlden i filmen Ung rebell (1955). Revolten blir i Deans gestaltning ett rop 

efter en vuxengeneration att se upp till. Ungdomsrevolten dog dock ut lika snabbt som 

den uppstod. När samhällsvetarna började intressera sig för hur den hade uppstått, 

hade själva revolten redan ebbat ut. Ungdomsrevolten betraktas än idag som en revolt 

utan orsak, som en spontan och plötslig revolt mot vuxensamhället bland olika 

ungdomsgrupper. 28  

UNG REBELL – REBEL WITHOUT A CAUSE (1955) 

En av filmerna som kom under denna tid och skildrade denna nya tids ungdomskultur 

är Ung Rebell (1955). Berättelsen i Ung rebell (1955) ger oss en rik bild av ungdomar 

i det likriktade amerikanska samhället under mitten av 50-talet. Filmen baserades på 

verklig studie av en fängslad brottsling i efterkrigsårens Amerika. Denna skrevs av 

Robert Lindner 1944 och hette just Rebel Without A Cause. Filmen var en del av de 

nymodigheter som filmbolagen anammade för att locka tillbaka publiken till 

biograferna. Handlingen riktade sig till ungdomar och skådespelarna som agerade i 

filmen var populära hos ungdomarna. Detta och att filmen visades i färg och på 

widescreenformatet Cinemascope gjorde att filmen blev populär hos den yngre 

publiken. Den blev också ett avstamp i Natalie Woods och Sal Mineos 

skådespelarkarriärer och filmen blev nominerad till tre Oscars. Sal Minero för bästa 

Manliga biroll, Natalie Wood för bästa kvinnliga biroll och Nicholas Ray för bästa 

story.  

 

Regissören och manusförfattaren Nicolas Ray29 ville med Ung rebell (1955) 

dramatisera ungdomskulturen och den ökande ungdomsbrottsligheten som oroade det 

amerikanska samhället. När han skulle skriva manuskriptet till filmen tittade han ut 

genom fönstret. Där såg han den vita medelklassens välordnade villasamhälle. Men 

han visste att under den polerade fasaden fanns det kokande inre familjedramer.30  

Förorterna var den nya vita medelklassens tillhåll. Bilen blev en nödvändighet i detta 

 
28 Bjurström, Erling (1980), Generationsupproret, Ungdomskulturer, ungdomsrörelser och 

tonårsmarknad från 50-tal till 80-tal. Malmö:Beyronds AB. s. 54-55 
29 http://us.imdb.com/Name?Ray,%20Nicholas 2003-05-06 
30 Ur extramaterialet till DVD:n, ”Rebel Without a cause” 

http://us.imdb.com/Name?Ray,%20Nicholas
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samhälle. I och med att ungdomarna också i stor utsträckning fick tillgång till bilar 

hade de nu en möjlighet att lämna familjen under kvällar och helger. Ung rebell 

(1955) är en film där man tar upp flera aspekter av ungdomarnas nya livsvanor. Det 

förekommer i filmen chickenrace, avsaknad av respekt för vuxna och gängbildningar, 

ingredienser i den nya ungdomskulturen som formades vid den här tiden. James Dean 

spelar den stökiga unga mannen Jim Stark och namnet är en parafras på James Deans 

roll i Öster om eden (1955) där han heter Trask. Jim stöter sig med ett värstinggäng i 

sin nya skola. Ledaren i detta gäng Buzz, spelad av Corey Allen, utmanar efter en 

dramatisk knivduell Jim till ett chickenrace. Jim som är en stolt ung man antar 

utmaningen utan att veta vad det innebär.  Två bilar ska åka mot ett stup och innan 

bilen går över kanten ska förarna hoppa ur bilen. Den som hoppar först blir chicken, 

fegis. Loppet startas av Buzz flickvän. Denna form av start återkommer även i senare 

filmers race, såsom i Grease (1978) och Sista natten med gänget (1973). Detta kan ses 

som ett intertextuellt samband där man tar en detalj från en berömd film och sätter den 

i en liknande situation. I Ung rebell (1955) dör Buzz eftersom hans jackärm fastnar i 

dörrhantaget och han inte kan hoppa ur sin bil i tid utan faller nerför ett stup. 

Upplägget i dessa scener är ofta likadana: det goda mot det onda, god kille mot ond 

kille, de tävlar i racing och den goda killen vinner och får även den goda och snygga 

tjejen.  

Ung rebell (1955) var inte den enda filmen under den här tiden som skildrade 

kombinationen ungdom och bilar. Filmen hade en stor filmstudio bakom sig och kända 

skådespelare i rollerna vilket gjorde att filmen blev en framgång.  

 

I uppsatsen väljer vi att främst se Ung rebell (1955) som en ungdomsfilm. Filmen 

består av ett flertal gestaltningsteman (subgenrer), där till exempel bilracingen är ett 

sådant. För att förstå hur genrer uppstår och problematiken med att klassificera film i 

genrer beskriver följande kapitel genreteori, flera olika teorier i ämnet. 
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TTEEOORRII  

                                                

GENRETEORI 

Grundbetydelsen av ordet genre är ordning och kommer från grekiskan, genos. 

Svenskans form, genre, kommer från franskan. Där har ordet även betydelsen kön, och 

ordets betydelse är även i svenskan närbesläktat med genus. 31 

Stuart Kaminsky och Jeffrey Mahan anser att en av anledningarna till att vi är 

intresserade av genrer är att människan har ett behov av att klassificera saker. Allting 

är systematiserat så att vi kan ta itu med det. Mänskligheten är behov av stabilitet, 

detta fås genom att bringa ordning på objekt och företeelser, som till exempel filmer 

och TV-program, genom detta uppstår genrer.32 Trots försöken att bringa ordning 

finns det inom litteratur och kommunikationsvetenskapen flera motsägande teorier om 

vad genrer är. 

 

Flera genreteoretiker har arbetat fram metoder att klassificera text (här film). Enligt 

Alastair Fowler skall man betrakta genrer snarare som typer än klasser. En klass måste 

innehålla en rad exempel, medan en typ kan representeras av ett enda fall.33 Uppsatsen 

låter Ung rebell representera den nya genren, eller snarare de subgenrer som uppstod i 

och med denna film. Subgenre som i uppsatsen benämns gestaltningsteman (se kapitlet 

Definition). Alastair Fowler skriver i antologin Genreteori:  

 
Varje subgenre äger en alltför stor mångfald, vilken är utspridd på ett alltför svårfångat 

och obeständigt sätt, för att en definition skall vara möjlig. Vi kan ange drag som ofta 

är närvarande, och som upplevs karakteristiska, men inte drag som alltid är 

närvarande.34 
I analysen kommer dessa karakteristiska drag belysas. Det är genom dessa drag som 

gestaltningsteman med hjälp av intertextuella kopplingar skapas. Exempel på detta är 

 
31 Berger, Arthur Asa  (red.) (1992) Popular Cultura Genres, Theories and Texts. Newbury Park: Sage 

Publications, Inc. s. 3 

 32 Ibid. s. 7 
33 Haettner Aurelius, Eva & Götselius, Thomas (red.) (1997) Genreteori. Lund: Studentlitteratur s 255 
34 Ibid. s 258 
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att samtliga bilracingscener i filmerna i analysen byggs upp på liknande sätt. Hur detta 

sker återkommer i analysen. 

 

Innan man väljer att se ett TV-program eller en film betänker man som publik 

vanligtvis vilken genre filmen eller programmet ingår i. När vi väljer att se på ett 

program inom en viss genre vet vi vad vi kan förvänta oss, även om vi inte vet exakt 

vad ett visst avsnitt/film kommer att innehålla. Genom att avkoda konventioner 

utvecklar publiken olika förväntningar inför nästa gång de ska se en film eller ett 

program inom samma genre. I och med att filmen är klassificerad inom en viss genre 

vet man att filmen kommer att innehålla vissa generella attribut. Det är genreformen 

som bestämmer hur filmerna skall byggas upp, hur filmen skall utformas. 35  

 

Tzvetan Todorov framhåller att genrebegreppet bara ska användas om de klasser av 

texter historiskt sett har uppfattats som om de tillhör samma klass. Med andra ord får 

genrebeteckningarna avgöra vilka genrer som finns. En genre är helt enkelt det som 

samhällsmedborgarna anser vara en genre. Genrer består av förväntningssystem som 

gör att olika element i filmer blir meningsfulla och begripliga för publiken. För att 

komma åt vilka förväntningssystem som publiken aktiverar är det nödvändigt att utgå 

från filmindustrins och massmedias genrebeteckningar.36 

 

Varje genre består av en särskilt samling av formler och konventioner, vilket är ett 

kulturellt accepterat sätt att organisera olika medieproduktioner i diverse mönster. När 

detta mönster är etablerat bildar genrer grunderna för kommunikationen mellan 

producent och åskådare. Till exempel genren deckare som generellt innehåller minst 

ett grovt brott, jakt på förövare som kulminerar i en biljakt, slagsmål eller 

skottlossning. Det goda vinner och devisen ”brott lönar sig inte” är förmedlad till 

publiken. Mellan avsändare och mottagare uppstår en kommunikation som kräver 

 
35 Berger, Arthur Asa  (red.) (1992) Popular Cultura Genres, Theories and Texts. Newbury Park: Sage 

Publications, Inc, p 44 
36 http://www2.studentlitteratur.se/svensksakprosa/Ledin_rapp02.pdf 2003-05-06 

http://www2.studentlitteratur.se/svensksakprosa/Ledin_rapp02.pdf
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ömsesidig förståelse och konsumtionen förutsätter att läsarna, mottagarna känner till 

de sociala värden som förknippas med genren. 37 

 

Berger menar att man kan polarisera berättande konst där konventioner och 

repetitioner av tidigare verk är placerat på ena sidan och originalitet och fullständigt 

unika skapelser på andra. Om berättande konst som film eller vissa TV-program 

hamnar i någon av dessa poler uppstår problem hos publiken. Skulle publiken se en 

film som fullständigt var främmande allt de tidigare sett skulle de sakna referensramar 

och bli konfunderade eller kanske inte ens förstå vad dom sett. Skulle dom se en film 

där allt känns igen och tycks bekant, skulle filmen upplevas tråkig. Trots att flesta verk 

hamnar någonstans mellan dessa poler tenderar de flesta populärkulturella verk 

uppfylla konventioner snarare än vara nyskapande.38 

 

Enligt vissa teoretiker är alltså genrer ett sätt att klassificera ting. Enligt Alistair 

Fowler är detta fel:  

 
De sannolika följderna av ett sådant synsätt är förvirring när ett verk inte passar in, 

förargelse när skiljelinjer inte står att finna, och förtvivlan när facken i sig förändras. 

Lyckligtvis har sedan 1700-talet alternativa synsätt i fråga om genre gradvis 

utformats. Från och med mitten av 1700-talet kunde empiriskt inriktade och 

undersökande kritiker som Blair och Kames iaktta att genrer inte har några tydliga 

gränser sinsemellan, och att tillhörighet till en genre inte på något sätt utesluter 

tillhörighet till andra [...] Vissa har dragit slutsatsen att genreteorier är utan värde, 

eftersom den inte är till någon hjälp vid klassifikation. Men i verkligheten är genre 

inte så mycket ett fack som det som fyller facket, och genreteori har en helt annan 

funktion- den handlar om kommunikation och tolkning.39 

 

Misslyckas en film eller ett TV-program att kunna placeras inom den genren den 

egentligen skall ingå kan det bli problem. Om ett nyhetsprogram skulle bli för 

 
37 Berger, Arthur Asa  (red.) (1992) Popular Cultura Genres, Theories and Texts. Newbury Park: Sage 

Publications, Inc, s. 44 
38 Ibid. s. 46-47 
39 Haettner Aurelius, Eva & Götselius, Thomas (red.) (1997) Genreteori. Lund: Studentlitteratur. S. 254 
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emotionellt eller rent av börja att skämta skulle trovärdigheten minska.40  Inom biofilm 

är det idag knappast troligt att ett sådant stort missförstånd skulle kunna ske. För 

filmbolagen är det viktigt att publiken känner sig trygg. Ett exempel på hur 

genreproblem kan uppstå inom film är filmen This Is Spinal Tap, (1984). Detta är en 

spelfilm i dokumentär form. Vet inte publiken innan vilken genre filmen ingår i kan 

den bli förvirrad och man vet inte hur man ska förhålla sig till innehållet. 

 
Genrer, en dynamisk process 

Steve Neale intresserar sig för genrer i ett historiskt perspektiv. Genrer är inte enbart 

repetitioner av tidigare likartade kodspråk. En genre är en del av en ständigt pågående 

social process. Genrer skapas och förnyas i denna ständigt föränderliga process. Det är 

inte en snabb process där nya genrer ständigt skapas utan ett system som sakta styrs av 

och i vissa fall styr samhällströmningarna.41 Exempel på detta är att när det under 50-

talet uppstod nya kulturer i det snabbt föränderliga samhället också uppstod nya genrer 

inom filmen. Ett exempel är Ung rebell, (1955).  

 

Enligt filmvetaren Steve Neale är bristen i de flesta genreteorier att: 

 
…they tend to stress the repetitive, ’stereotypical’ aspects of genres, setting 

aside the differences within and between them in order to provide 

themselves with a stable corpus, and in order to substantiate their 

underlying premise: that the reasons for the popularity and longevity of 

genres are relatively uniform, [...] the genres themselves, the meanings they 

convey, and the culture (or ideology)that underpins them. While it may be 

the case that repetition is important, it is also the case [...] that variation and 

change are crucial. (1980:65)42 

 

 
40 Berger, Arthur Asa  (red.) (1992) Popular Cultura Genres, Theories and Texts. Newbury Park: Sage 

Publications, Inc, s.10-11 
41 Braaten, Lars Thomas & Kulset, Stig & Solum Ove (red.) (1996) Inledning till Filmstudier. Oslo: Ad 

Notam Gyldendal AS s. 98 
42 Neale, Steve 1990: ”Questions of genre”.  Screen, 31, s. 65. 

(http://www2.studentlitteratur.se/svensksakprosa/Ledin_rapp02.pdf  2003-05-06) 



Från 50-tal till 50-tal – Ung rebell och dess efterföljare 
KSM/ITUF 

Andreas Nilsson 
Gustav Johansson 
 

 23

                                                

Neale står alltså för en mer dynamisk syn på genrer än Todorov. Neale menar att 

genrer lika mycket som repetition präglas av instabilitet och förändring. 43  

 

Uppbyggnad av genrefilm 

Spelfilmer följer i regel en dramatisk struktur. En struktur som härstammar från den 

klassiska berättande filmen. Samtliga filmer i analysen har denna uppbyggnad. 

Filmerna följer följande struktur: 

 

1 Anslag med presentation av personer, miljö och huvudkonflikt. Vanligen 

introduceras konflikten genom att ett harmoniskt, statiskt tillstånd bryts och det 

skapas konflikt mellan rollfigurerna. 

 

2 Fördjupning och konfliktupptrappning. Konflikten och 

personmotsättningarna förstärks. 

 

3 klimax, där huvudkonflikten når sin höjdpunkt, peripeti eller vändpunkt, till 

exempel slutduellen i en klassisk västernfilm. 

 

4 Konfliktlösning och nedtrappning mot en sammanfattning och 

avslutning.44 

 

Denna struktur är grundläggande för all berättande film, det som skiljer genrer åt är att 

det är konflikterna som är av olika typer. De olika genrerna består av en uppsättning 

konventioner som skiljer dom åt. Konventioner som upprepas i varje film inom 

genren. I den traditionella västernfilmen är det till exempel de klassiska duellerna som 

följer samma mönster i film efter film. Det är dueller mitt i en stad mitt på huvudgatan, 

kantad av affärer med sluttande tak. 45 

 

 
43 Neale, Steve 1990: ”Questions of genre”.  Screen, 31,. s. 65. 
44 Braaten, Lars Thomas & Kulset, Stig & Solum Ove (red.) (1996) Inledning till Filmstudier. Oslo: Ad 

Notam Gyldendal AS s. 99 
45 Ibid. s 99 
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För att etablera genren är det viktigt i en film att tidigt visa upp den rätta miljön 

visuellt. Detta för att tidigt i filmen enkelt kunna urskilja genren. 46  

 

Filmgenrer och intertextualitet 

Förutom att använda den rent visuella miljön för att särskilja genren finns det i 

filmhistorien också exempel där man använder sig av samma skådespelare i samma 

typer av filmer för att publiken lätt ska kunna urskilja genren. Tydliga exempel på 

detta är västernskådespelaren John Wayne som under 40-, 50-, och 60-talet var med i 

ett stort antal västernfilmer, där han ofta i princip spelade samma karaktär. Genom att 

publiken visste att John Wayne var huvudpersonen i en film visste den också ungefär 

vad det var för en typ av film de skulle se. Clint Eastwood är en annan skådespelare 

som starkt förknippats med specifika filmgenrer. I början av hans filmkarriär spelade 

han in många västernfilmer och var en av Hollywoods största västernstjärnor under 

60- och 70-talet. Under sin karriär bytte han genre och gjorde Dirty Harry –filmerna. 

Filmer som går under en annan genre, action film. Här spelar han en hård polis i 

miljöer som utspelas i samtiden. Karaktären är inte långt ifrån de han gjorde som 

västernskådespelare, men nu representerade hans namn en ny genre. Nu för tiden är 

inte Eastwood lika starkt förknippad med en särskild genre eftersom han gjort flera 

filmer som är av andra genrer. Idag är Arnold Schwarzenegger ett bra exempel på en 

person vars namn intertextuellt styr genren till action. Han har gjort många lyckade 

actionfilmer, de få komedier han gjort har blivit misslyckade. 

INTERTEXTUALITET 

I detta kapitel kommer uppsatsen att försöka reda ut vad begreppet intertextualitet 

betyder och innefattar, samt visa på olika former av intertextualitet som man kan 

använda sig av vid analyser och som i detta fall filmanalys. Anledningen till att 

uppsatsen tar upp intertextualitet är för att visa hur filmer och genrer påverkar 

varandra, men även för att förklara vilka kopplingar som kan dras mellan filmerna i 

analyserna. Detta för att klart visa på de kopplingar som görs mellan olika texter (här 

filmer), medvetna och omedvetna.  Intertextualitetsbegreppet är centralt för förståelsen 

 
46 Braaten, Lars Thomas & Kulset, Stig & Solum Ove (red.) (1996) Inledning till Filmstudier. Oslo: Ad 

Notam Gyldendal AS. s 100 
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av estetiska texter. De flesta konstformer faller in någonstans mellan olika varianterna 

av konventioner och nyskapande. Verk som kan placeras in i genrer tenderar att följa 

dessa konventioner och det finns det kopplingar till tidigare verk eller genrer som 

hjälper betraktaren att orientera sig. Elitkonstnärer strävar oftast efter att vara 

nyskapande, men frågan är hur nyskapande man kan vara? Kan en text vara helt 

nyskapande? Hur kan man då kommunicera genom den? Här ämnar uppsatsen att med 

hjälp av några forskare reda ut och belysa närmare vad begreppet intertextualitet står 

för.  

 

Betydelse och bakgrund 

Själva ordet intertextualitet betyder ”mellantextlighet”. Nationalencyklopedin 

förklarar att ordet kommer av latinets inter som betyder mellan och textum som 

betyder väv eller text och förklarar förhållandet mellan olika texter47. Termen 

intertextualitet är idag utbredd inom en rad olika områden. Den intertextuella teorin 

visar de enskilda verkens karaktär av inslag i en stor och gemensam språkväv. Med 

intertextualitet menar man inte bara influenser eller textuella källor som förlagor, utan 

även en överföring av ett eller flera teckensystem till ett annat. Man kan säga att 

intertextualiteten inom film utgörs av de kontaktytor gentemot andra filmer, konstverk 

eller texter. Det krävs en viss förkunskap och kunnighet om det verk eller text som 

filmen syftar till genom sin intertextualitet. Mycket av denna förkunskap har vi som 

betraktare utan att tänka på det och man kan oftast lätt känna igen upplägg och 

karaktärer i filmer. Detta referensmedvetande finns hos oss alla och är ofta större än 

man tror. Betraktare har med tiden blivit vana vid filmers bildspråk och formgrepp. 

Detta har gjort att betraktare har blivit mer mottagliga för det allt snabbare tempot i 

filmer och scen- och bildväxlingar. I och med vår vana som tittare tar det allt kortare 

tid att tolka vad man ser och man förstår lättare ett händelseförlopp. Ett exempel skulle 

kunna vara en scen som visar en man på ett flygplan och i scenen efter är han i Paris. 

Man förstår då att det är dit han rest. Man behöver inte se hela resan för att förstå att 

det är detta som skett. Det är för att vi nu är vana vid ett berättande som detta som vi 

kan göra dessa korrekta antaganden. Detta görs genom vad Scott McCloud kallar för 

 
47 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212675&i_word=intertextualitet 03-05-06 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212675&i_word=intertextualitet
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slutning i sin bok Serier – Den osynliga konsten.48  Med detta menas att vi fyller i 

mellanrum för att det ska bli så logiskt som möjligt och för att berättelsen ska fungera. 

Idag behövs inte lika många mellanled för att betydelsen ska gå fram. Filmen har 

bildat ett eget filmspråk alltefter att mediets speciella förutsättningar har ändrats. 

Tidiga filmer var i stort sett filmade teaterföreställningar, men filmen har successivt 

lösgjort sig från scenen och hittat egna metoder att överföra betydelser. Filmer idag 

använder sig idag av för oss kända typer av karaktärer och dessa förutsätter att man 

känner till en hel medietradition. Vi kan genom vissa attribut på karaktärerna läsa av 

vad de har för yrke eller personligheter. Man använder viss rekvisita som direkt 

framkallar olika schablontyper. Detta gör man med hjälp av kläder, ljussättning, 

musik, bildvinklar och miljöbilder. Vilket talar om för oss tittare om vi ska uppfatta 

karaktären som skurk, rebell, cowboy, tönt, börsmäklare eller familjeflicka. Till 

exempel kan en trenchcoat och vidbrättad hatt tala om för oss att detta kan vara en 

privatdetektiv och denna slutning görs instinktivt hos betraktaren. När en schablon väl 

är etablerad kan man lyfta ur den ur sitt sammanhang och publiken förstår ändå vad 

det är vi ska uppfatta. Detta blir vad man skulle kunna kalla ett metaspråk. Olika eror 

har olika schabloner som man vid tiden lätt känner igen. Ser man mycket på film och 

TV kan man lätt bli förtrogen med detta metaspråk. Man använder också metaspråket 

för att upphäva betydelsen av schablonerna och skapa en aha-upplevelse. Vi uppfattar 

en berättelse med bakgrundskunskap om schablonerna som talar om för oss hur vi ska 

uppfatta den. I filmer framkallar man även associationer av mer abstrakt slag, till 

exempel konvention, fara och lycka. Detta går att göra till exempel genom musik, 

vilket utnyttjas flitigt i reklamfilmer där det är viktigt att berätta en historia och 

överföra ett säljande budskap på extremt kort tid. För att intertextualitet ska fungera 

måste publiken vara väl förtrogen med tidens genrer, eftersom genrer och 

intertextualitet har ett symbiotiskt förhållande. För att hamna inom en genre krävs 

många intertextuella kopplingar till andra filmer inom denna genre. Ofta bygger 

karaktärer på erfarenheter av tidigare karaktärer som etablerats. I vissa fall hundratals 

tidigare filmer.  

 
48 McCloud, Scott (1995)  Serier : den osynliga konsten, Stockholm: Medusa. s. 63 
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Gérard Genette och Robert Stam 

I boken Filmanalys – en introduktion tar författaren Erik Hedling upp begreppet 

intertextualitet och andra teoretiker som haft tankar kring begreppet.49  Hedling tar 

bland annat upp Gérard Genette som i sin bok Palimpsetes skriver om intertextualitet 

och i vilken man kan finna intressanta filmvetenskapliga tillämpningar. Dessa 

tillämpningar använde sig Robert Stam av i boken New Vocabularis in Film Semiotics. 

Hedling skriver att transtextualitet är ett begrepp som Genette använde sig av en i 

dessa sammanhang övergripande term och delade upp den i fem undergrupper.  

Genette menar att intertextualiteten best i en samtidig närvaro av två texter50. Dessa 

kan vara i form av ett citat, plagiat eller allusion. Med citat menar Genette att man 

utnyttjar redan existerande filmklipp51. Det kan vara då karaktärerna i en film tittar på 

film eller TV. Det finns även dolda citat. Detta innebär att man använder sig av 

filmklipp som från början var ämnat för en annan film. Det kan vara scener eller bilder 

från filmprojekt som senare havererade och materialet blev så kallat stock footage. 

Vidare skriver Genette om termen allusion52. Detta är en verbal, musikalisk, eller 

visuell hänvisning till andra verk. Detta kan vara att till exempel använda musik från 

andra filmer för skapa associerande känslor och ge en viss stämning i scenen.. Ett 

exempel skulle kunna vara en scen i filmen Swingers (1996), där en scen förstärks av 

användandet av en något modifierad version av  det nu klassiska musikstycket från 

filmen Hajen (1975). Ett svenskt exempel på allusion är Ingmar Bergmans film Fanny 

och Alexander (1982) där Allan Edwall spelar Hamlet. 

  

Den tidigare nämnda Robert Stam kompletterar Genettes intertextualitetsbegrepp med 

ännu flera undergrupper. Ett exempel är celebritetsintertextualitet där närvaron av en 

känd skådespelare drar uppmärksamheten till en genre eller kulturell miljö53. Här kan 

man nämna de stora namn som drar uppmärksamheten till en film. Till exempel James 

 
49 Andersson, Lars Gustav och Hedling, Erik, Filmanalys – En introduktion, studentlitteratur 1999 s. 33 
50 Ibid. s.33 
51 Ibid. s.33. 
52 Ibid. s.33 
53 Ibid. s.34 
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Dean i Ung Rebell som under samma tid spelade huvudrollen i Öster om eden (1955). 

Ung Rebell blev en populär film och James Dean var en populär skådespelare som 

drog mycket folk. Här kan även nämnas Francis Ford Coppola som hade regisserat den 

framgångsrika Gudfadern (1972) och året efter producerade den i uppsatsen 

analyserade Sista natten med gänget (1973). Man använder sig alltså av kända namn 

för att sälja nya filmer. 

Genetisk intertextualitet är ett annat begrepp som Stan använder sig av.54 Med detta 

begrepp avses de barn till kända skådespelare som själva gjort sig en karriär inom film 

och blivit kända. Dessa barn, menar Stam, åkallar minnet av sina föräldrar. Stam pekar 

på amerikanska skådespelare som till exempel Jamie Lee Curtis som är dotter till Tony 

Curtis och Janet Leigh och Liza Minnelli som är dotter till Judy Garland och Vincente 

Minnelli. I Sverige har vi exemplet med Ingmar Bergmans dotter Anna Bergman och 

son Mats Bergman som båda spelat in filmer. Anna Bergman spelade in 

”gladporrfilmen” I skyttens tecken (1978) tillsammans med Ricky Bruch. Mats 

Bergman spelade i Lasse Åbergs film Den ofrivillige golfaren (1991). I fallet med 

Anna Bergman kan man säga celebritetsintertextualitet kompletterar den genetiska 

intertextualiteten.  

Stam pratar vidare om auto citat55 och avser med detta hänvisningar till egna tidigare 

verk. Detta är ständigt återkommande i såväl konst som populärfilm. Här kan här vi 

nämna den i uppsatsen analyserade Sista natten med gänget (1973) där det på en 

registreringsskylt på en av karaktärernas, John Milner, bil står "THX-138". George 

Lucas som är filmens regissör gjorde 1971 en film som hette THX 1138 (1971). En 

annan intertextuell koppling till denna film är det ljudsystem som George Lucas var 

med att utveckla, THX.  I en annan scen i Sista natten med gänget (1973) där en 

polisbil saboteras ser man en biografskyltsreklam för filmen Dementia 13. Detta var 

Francis Ford Coppolas första film. Coppola var som tidigare nämnts producent till 

Sista natten med gänget (1973). En liten kuriositet är att Dementia 13 hade premiär 

1963 och Sista natten med gänget (1973) utspelar sig året innan, alltså 1962.  

 
54 Andersson, Lars Gustav och Hedling, Erik, Filmanalys – En introduktion, studentlitteratur 1999, s. 35 
55 Ibid s. 35 
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 Det finns även en lögnaktig intertextualitet som avser de fabricerade reproduktionerna 

av citat.56 I dessa filmklipp gör man med hjälp av datagrafik om riktiga filmklipp och 

förändrar dem för att hjälpa storyn framåt. Här kan man nämna Forrest Gump (1994) 

där man har klippt in Tom Hanks i flera olika arkivklipp, till exempel när han träffar 

John Lennon. Detta har även använts i en bilreklam där man använder sig av 

skådespelaren Steve McQueen som klipps in i nya situationer. Steve McQueen 

förknippas ofta med bilkörning genom filmen Bullitt (1968). 

 

Vidare finns en typ av intertextualitet som kallas metatextualitet57  vilket innebär att 

man på kritisk distans parafraserar tidigare filmer. Man gör nya versioner, där förlagan 

blir ironiserad. Detta är vanligt inom spelfilmen. Man skulle även kunna säga att 

pastisch och parodi kan kopplas till metatextualiteten. Här kan man nämna att 

bilracingfilmen Fast and the Furious (2001) har samma namn som flera andra filmer 

och TV-produktioner, bland andra en film från 1954 som har samma namn och 

innehåller racingscener. Det finns vidare arketextualitet58 som avser textens egen 

manifestation av sin genretillhörighet eller överskridande av denna. Det vanligast är att 

man gör uppföljare till filmer. Ofta med samma namn som originalet men med en 

siffra pålagt efter som till exempel Rocky-filmerna. Den första kom 1976 och den sista 

av de fem 1990. Bland de filmer vi har tagit upp hittar vi uppföljaren till Grease 

(1978), Grease 2 (1982) och uppföljaren till Sista natten med gänget (1973), vars 

originalnamn är American graffiti. Uppföljaren heter på engelska More American 

Graffiti (1979).  En annan typ av arketextuell manifestation avser språkliga 

markeringar i titeln på filmen. Det vill säga att man kan utläsa vad det är för sorts film 

genom titeln. Här kan vi till exempel nämna A Nightmare On Elmstreet (1994) som 

indikerar att det är en skräckfilm. Lika självklar är kanske inte namnet Ung rebell 

(1955), även om man av titeln kan sluta sig till att det handlar om unga människors 

upproriskhet. Inom vissa genrer har man lekfullt dekonstruerat de genremässiga 

förväntningarna på titeln genom språkliga manipulationer. Vi kan här nämna 

pornografiska filmer med namn som Sexterminator som hänvisar till Terminator 

 
56  Andersson, Lars Gustav och Hedling, Erik, Filmanalys – En introduktion, studentlitteratur 1999. s.36 
57  Ibid. s. 36 
58  Ibid. s. 36 
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(1984). Andra filmer som språkligt leker med associationer till tidigare filmer kan 

nämnas den tecknade filmen Rebel Without Claws (1961) eller dokumentärkomedi 

Rebel Without A Pause (2002) som båda pekar tillbaka på den i uppsatsen analyserade 

Rebel Without A Cause (Ung rebell, 1955). 

 

Den sista av Genettes undergrupper är hypertextualiteter59 som är mycket lämplig i 

analys av film då den handlar om filmens relation till tidigare texter. Genette kallar 

dessa för hypertexter. Robert Stam tar också upp detta och menar att filmer kan ha 

flera filmiska adaptioner av litterära verk, som generellt kan betraktas som 

hypertextuella varianter på samma hypotext. Med detta innebär det att filmen inte bara 

har intertextuella och hypertextuella samband med det litterära originalet, utan även 

till tidigare versioner. Här kan man nämna de otaliga filmatiseringarna på 

Shakespeares dramer. Ett intressant exempel på filmer som bryter över genregränsen 

kan vara Baz Lurhmanns film Romeo + Juliet (1996) som bygger på den klassiska 

historien om släktfejden mellan familjerna Capulet och Montague. Lurhmann har till 

skillnad från vissa tidigare versioner kvar originaldialogen, men har valt att lägga 

berättelsen i nutid och har starka intertextuella band till actiongenren i sitt bildspråk. 

Detta skapar en något egendomlig kontrast mot den ålderdomliga dialogformen. 

Hypertextualitet kan också vara remakes på gamla filmer, alltså att man gör om en 

film i en nyare form än originalet. Detta görs ofta på gamla populära filmer. Man kan 

här nämna Oceans 11 som kom 2001 och är en remake på filmen Ocean's Eleven 

(1960), eller Hitchcocks klassiker Psycho (1960) som Gus Van Sant gjorde en remake 

på 1998 med exakt samma namn.  

Hypertextualitetsbegreppet används alltså för att visa på sambandet mellan olika 

versioner av samma ursprungstext. Man kan säga att det också finns hypertextuella 

genrekopplingar vilket skulle innebära att man kanske inte bara pekar på ett specifikt 

verk utan en hel berättarform eller gestaltningstradition.   

 

 
59 Andersson, Lars Gustav och  Hedling, Erik,  Filmanalys – En introduktion, studentlitteratur 1999. s. 
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Man kan alltså se att alla dessa samband och begrepp visar på att filmens värld har 

kopplingar och hänger ihop på ett mer allmänt sätt än vad man vanligtvis talar om när 

det gäller genreteori.  

 

John Fiske 
Enligt Hedling har Fiske ett betydligt mer receptionteoretiskt förhållande till begreppet 

intertextualitet. Fiske skriver om intertextualitet i studien Television Studies (1987) 

och menar att intertextualiteten ska vara mer än specifika händelser60. 

Intertextetualiteten består mer av en generell kunskap menar Fiske, men man kan fråga 

sig om det finns någon sådan. Vad skulle generell kunskap kunna vara? Om vi 

förutsätter att det inte finns någon kunskap som är generell, så kan det heller inte 

finnas intertextualitet som fungerar enligt Fiske. Om nu intertextualiteten skall, som 

enligt Fiske ligga precis som ordet säger mellan texterna, kan den inte bara vara en 

specifik kunskap hos betraktaren.  Om man hänvisar till en annan film eller text och 

gör en allusion på detta handlar det snarare om en intertextuell referens än om ren 

intertextualitet efter som det är beroende av en specifik förkunskap om något. Fiske 

skiljer vidare på två sorters intertextualitet. Den vertikala och den horisontella 

intertextualiteten.61 Den horisontella intertextualiteten avser relationen som finns 

mellan vad han kallar primärtexter.  Dessa texter är mer eller mindre förenade genom 

genre, karaktärer eller innehåll62. Den andra vertikala handlar mer om sekundära 

material som publicitet, kritik och till och med tredjehands källor som till exempel 

produceras av publik. Detta kan vara brev och skvaller med mera.  

 

Man kan alltså tala om en gemensam kärna och meningsvärde av var och en av 

filmerna. Filmerna måste även ha en kommunikativ spets emot samhället.  Uppsatsen 

kommer bara att beröra detta faktum i samband med filmen Ung rebell (1955) 

 
60 Andersson, Lars Gustav och Hedling, Erik, Filmanalys – En introduktion, studentlitteratur 1999, sid. 
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61 Ibid s 46 
62 Ibid s 46 
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Arthur Asa Berger om intertextualitet 

Arthur Asa Berger menar att all text förhåller sig till varandra genom vårt 

gemensamma kulturarv och att vissa texter använder sig av teman och händelser med 

mera som redan har använts i tidigare texter. Det är där intertextualiteten uppstår. Då 

man medvetet eller omedvetet använder sig av material som från andra texter.63 Berger 

nämner parodin som ett utmärkt exempel intertextualitet 64. Berger använder termen 

intertextualitet där han påstår att all text är relaterad till annan tidigare skriven text, 

även om den inte medvetet lånar från en given text eller genre65. Om man är bekant 

med genren kan man känna igen parodin utan att vara bekant med just det som 

imiteras. Parodier innehåller mer än just imitationer, det måste vara ett visst mått av 

humor involverat, överdrifter, mimik, absurditet och ordlekar. Vidare delar han upp 

parodin på flera plan. Parodin kan verka på specifika verk eller på stilar hos konstnärer 

och på genrer.  Berger fastställer vidare att vi som betraktare uppskattar parodi bäst 

om vi är förtroliga med det som parodiseras. Vi menar här att parodin är avhängig just 

den förkunskapen för att överhuvudtaget fungera som parodi. Om inte fungerar inte 

parodin och man missar den intertextuella kopplingen. Berger menar vidare att parodin 

är vad han kallar ett reducerat citat från någon annans text genre eller stil. Man kan 

alltså parodisera på teman som många är bekanta med och man spelar då medvetet på 

betraktarens kännedom om olika verk på samma sätt som det krävs en förkunskap om 

namnet på Rebel Without A Cause (1955) för att kunna uppskatta den komiska titeln 

Rebel Without A Pause (2002). Det finns även en form av oavsiktlig och omedveten 

intertextualitet som reproducerar en historia eller ett tema utan att veta om det. Det kan 

tänkas vara så att en film kanske inte medvetet intertextualiserar ett tidigare verk. 

Intertextualiteten skapas då av betraktaren.   

 

Berger tar även upp Bachtin som menar att intertextualiteten i grund och botten är 

dialogiskt på samma sätt som när människor kommunicerar med varandra. Bachtin 

 
63 Berger, Arthur Asa (1999), Kulturstudier: nyckelbegrepp för nybörjare Lund: Studentlitteratur. s. 85 
64 Berger, Arthur Asa  (red.) (1992) Popular Culture Genres, Theories and Texts. Newbury Park: Sage 

Publications, Inc. s. 47 
65 Berger, Arthur Asa (1999), Kulturstudier: nyckelbegrepp för nybörjare Lund: Studentlitteratur. s. 85 
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menar alltså att  människan i sin konversation är dialogisk och i förlängningen leder 

detta till att vår kreativitet blir det66.  

 

Sammanfattning teori 
Filmanalysen i uppsatsen gör inga anspråk på att vara en genreanalys, men trots detta 

är inte genrebegreppet oviktigt i uppsatsen. Teoriblocket avser att ge en överblick över 

det mångfasciterade och ofta motsägande fält som genrebegreppet är och ge en inblick 

i hur intertextualiteten fungerar inom filmen.  

Inom genrebegreppet ser man att  Todorov och Neale genreteorier är motsägande. 

Uppsatsen håller sig närmare Neale i sin definition och användning av genrebegreppet. 

Att genrer handlar om kommunikation och tolkning, samt att genrer är en dynamisk 

process. Utgångspunkten i analysen är att filmer har fler samband och hänger ihop på 

ett mer allmänt sätt än genreteorierna gör gällande. Genrebegreppet återkommer inte i 

analysen på annat vis än att den har gett en bild om hur samband kan uppstå och 

existera inom film. På samma sätt använder uppsatsen intertextualitetsbegreppet. 

Uppsatsen använder dessa två teorier för att visa på att det finns klara samband mellan 

olika filmer trots att de tillhör olika övergripande genrer. Genrer är således både ett 

statiskt och ett dynamiskt system. Å ena sidan relaterar filmer till mer eller mindre 

definierade konventioner, å andra sidan har kulturella förändringar tillsammans med 

utveckling och förnyelse av film den påverkan att genrer ständigt förändras.67 

Filmerna i analysen kan vid en första anblick uppfattas alla ligga inom genren 

ungdomsfilm. Vi aktar oss för att klassificera filmen inom denna genre eftersom vi 

inte vill använda oss av exakta klassificeringar. Uppsatsen vill visa att filmen är ett 

universum med en mängd intertextuella kopplingar. 

 

Uppsatsen använder sig av genreteorin på två nivåer i analysen. För det första håller 

den sig nära Fowler och Neale på det sättet att genrer är dynamiska, 

gränsöverskridande begrepp. I och med svårigheterna med att definiera genrer 

undviker uppsatsen att definiera de filmer som ingår i analysen inom en särskild genre. 

 
66 Berger, Arthur Asa (1999), Kulturstudier: nyckelbegrepp för nybörjare Lund: Studentlitteratur. s. 85 
67 Braaten, Lars Thomas & Kulset, Stig & Solum Ove (red.) (1996) Inledning till Filmstudier. Oslo: Ad 

Notam Gyldendal AS s. 98 
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Men uppsatsen vill ändå ge de filmerna som ingår i analysen en ram, som skriver in 

filmerna under ungdomsfilm. Det är inte en klar benämning men ger en föreställning 

om en övergripande genre.  

 

Genrer och intertextualitet är närbesläktat. De teman som tas upp i uppsatsen är 

intertextuella kopplingar som bygger de hörnstenar som krävs för att genrebegreppen 

ska uppstå. Kapitlet intertextualitet beskriver hur dessa samband uppstår. Genom att ta 

upp dessa två begrepp klargörs att filmerna som tas upp i analysen har relevanta 

kopplingar till varandra och legitimerar filmerna som analys underlag. 

  

FFIILLMMAANNAALLYYSS    

UNG REBELL – REBEL WITHOUT A CAUSE (1955) 

Resumé 
Filmen med den unga filmstjärnan James Dean hade premiär 1955 och skildrade 

ungdomsbrottslighet och rebelliska attityder. Ung rebell (1955) handlar om den unge 

high school-studenten Jim Stark som är nyinflyttad. Filmen inleds med att Jim är 

intagen på en polisstation på grund av fylla. Inför en sympatisk polischef berättar han 

om sina problem. Problem som beror på Jims oförstående familj som istället för att ta 

itu med de problem som uppstått hela tiden tidigare har flytt ifrån dom. Han har aldrig 

lyckats få kompisar, utan har ständigt blivit utfryst och mobbad. Detta innebär att han 

ofta hamnar i slagsmål och dricker alkohol. Hans familj har flyttat mellan olika städer 

så fort Jim hamnat i problem. I den nya staden blir Jim direkt testad av hans 

skolkamrater och det tar inte lång tid innan han på nytt hamnar i bråk med andra 

ungdomar. De vill se vad han går för och gängets ledare, Buzz, utmanar honom i ett 

knivslagsmål. Han försöker undvika slagsmålet men när han blir kallad för fegis 

vägrar han undvika konflikten. Han vinner knivslagsmålet och utmanas då i ett bilrace 

och efter att blivit kallad fegis tvekar han inte. Precis innan själva racingen får Jim en 

bekräftelse på att han blivit accepterad, men loppet slutar med att Jims motståndare 

kör ut för ett stup och dör. Gänget som Buzz var ledare för beskyller sedan Jim för att 

ha skvallrat hos polisen och ger sig efter honom.  
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I den nya skolan har Jim funnit en ny kompis i Plato. Tillsammans med sin nya 

flickvän beger sig dessa tre till en övergiven herrgård för att undkomma 

gängmedlemmarna. Här skingras trion och Plato blir överrumplad av gänget som 

kommit till det stora övergivna huset. Plato har tagit med sig en pistol och skjuter en 

gängmedlem. Det dröjer inte länge innan ett par polispatruller kommer till huset. Trots 

att Jim försöker hindra att Plato blir skjuten av polisen är det just det som sker i slutet 

av filmen. 

 

Ungdomarna i Ung rebell 

Ung rebell (1955) är en film som bland annat tar upp ungdomlig upproriskhet. Som 

uppsatsen tidigare tagit upp växte det under denna tid upp en ny vit medelklass i 

förorterna till storstäderna. I denna film tar man upp rebelliskheten hos den 

missförstådda medelklassungdomen i dessa områden. Filmen kan ses som upprorisk 

och effektsökande, men i Ung Rebell (1955) försöker man behandla rebelliskheten på 

ett seriöst sätt och man söker efter en ny form av auktoritet. Även om tiderna förändras 

behövs fortfarande auktoritet, dock en ny modern och upplyst sådan. Uppsatsen 

kommer i analysen visa att, ungdomskulturen och alieneringen från den äldre 

generationen, gjorde att det växte fram en stark känsla av samhörighet bland 

ungdomarna. Denna samhörighet växte och gjorde att nya ungdomskulturen blev ännu 

starkare.  

 

Som uppsatsen tidigare tagit upp hände det mycket inom filmen på 50-talet. Allt för att 

locka tillbaka publiken. Ett ständigt återkommande tema i ungdomsfilm är upproret 

mot föräldrar och den rådande auktoriteten. Filmen Ung rebell (1955) blev en 

föregångare inom genren ungdomsfilm. Filmen var en av de allra första filmerna som 

behandlade ungdomsproblem och den gjorde det dessutom utifrån ungdomarnas 

perspektiv. Ung rebell (1955) är en spegel av det samhälle som växte fram under 

femtiotalet. I kapitlet ”Ungdomar bryter upp från sina föräldrar” tidigare i uppsatsen, 

kan man läsa om hur tonåringsbegreppet växte fram. Rebeller och karaktärer som gör 

uppror mot olika saker har länge varit ett kärt ämne då det gäller ungdomsfilm. I 

filmen Ung Rebell (1955) finns denna upproriskhet hela tiden närvarande.  
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Tim Dirks skriver i sin recension Rebel Without A Cause (1955) att man kan likna 

filmen med klassiska tragedier och den delvis kan vara inspirerad av Shakespeares 

melodrama-tragedi Romeo och Julia. Dirks visar på detta släktskap genom att ta upp 

de fem akterna som filmen är uppbyggd av. Dessa är enligt Dirks framställning av den 

ickefungerande familjen och konflikten mellan barn och föräldrar. Man kan här se till 

de tre huvudrollernas avsaknad av fadersfigurer och de problem som detta innebär för 

dem.  

Han tar vidare upp interaktionen mellan de olika tonåskaraktärerna. Här handlar det 

både om vänskap och om fientlighet. En annan del av dessa akter är utmaningen som 

utgörs av chicken racet. Den sista av akterna är den sista och slutgiltiga tragedin vilken 

utgörs av att de tre personerna dras till varandra men bara två av dem överlever för att 

kunna gå in i vuxenvärlden. Plato som dör, fick aldrig möjlighet att lämna ungdomen. 

Här sätts alltså filmen in i en berättar tradition, tragedin, som går långt tillbaka i tiden. 

Anmärkningsvärt är att man kan se på det intertextuella samband som finns mellan 

klassiska dramer och denna nya form av tonårsfilm. Man har anammat gamla 

ingredienser för att göra något nytt. På detta sätt gör man det lättare för betraktaren att 

läsa den narrativa texten.68 

 

Filmen inleds med att en av de tre huvudpersonerna, Jim Stark, mycket berusad 

ragglar fram längs en gata. Han lägger sig ned på trottoaren och börjar leka med en 

uppdragbar leksaksapa framför sig. Tim Dirks menar att Jim här agerar barnsligt och 

att leksaksapan fungerar som en symbol för Jims omognad och oskyldighet. Man kan 

hålla med om att det är en kontrasteringseffekt som eftersträvas här. Alkoholen är ett 

berusningsmedel för äldre och Jim har uppenbarligen druckit sig berusad. Jim är klädd 

som en vuxen i sin mörka kostym med slips. Detta talar om för oss att det här är en 

ung kille som befinner sig någonstans mellan barn- och vuxenvärlden. Som vi tidigare 

tagit upp så var det på den här tiden som tonåringen som begrepp uppkom och här ser 

vi detta tydligt. Jim är ett offer för den nya osäkerheten som fanns bland ungdomarna 

vid denna tid.  

 

 
68 http://www.filmsite.org/rebel.html 03-05-06 

http://www.filmsite.org/rebel.html
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Jim hamnar efter detta på en polisstation. Poliserna är här en del av den auktoritet som 

Jim revolterar emot (jämför med John Milners förhållande till polisen i analysen av 

Sista Natten med gänget, 1973) och det är i denna scen som de andra två 

huvudpersonerna introduceras. Jim Stark träffar här Judy som spelas av Natalie Woods 

och Sal Mineos karaktär John 'Plato' Crawford. Alla tre har kommit till polisstationen 

av olika orsaker och det är nu deras vägar möts. Judy och Plato är båda intagna för 

olika former av ickekorrekta uppföranden. De är alla tre är förbundna genom sina egna 

och gemensamma problem. De lider alla av kärleksbrist, familjeproblem och känslor 

av övergivenhet. Inledningsvis är de långt ifrån varandra men närmar sig varandra ju 

längre filmen förlöper.  

Jims far och mor kommer till stationen för att hämta honom. Fadern är strikt klädd och 

Jims föräldrar har lämnat en fin middag och är besvikna och generade av sin sons 

beteende. Jims far tar upp sin sons drickande och tycker att detta är dåligt, men ändrar 

hela tiden åsikter och motsäger sig själv. Jims relationsproblem gentemot sina 

föräldrar bottnar i ett förakt mot sin far. Hans far är en svag människa som låter sig 

styras av både sin mamma och sin fru. I ett sätt att ta avstånd från sin fars, som Jim 

tycker modlöshet och ängslan, vägrar han att bli kallad feg. Jims far är en kuvad och 

konflikträdd man, egenskaper Jim tar avstånd ifrån. Vid ett tillfälle då fadern inte vet 

hur han ska agera attackerar Jim honom och tar stryptag på honom.  Jim är totalt 

alienerad från sina föräldrar som i en scen förklarar att Jims problematiska uppförande 

är orsak till att familjen flyttar hela tiden. Istället för att hjälpa till att bygga upp en 

stark självkänsla och självförtroende hos Jim har föräldrarna försökt skydda honom 

genom att fly från problemen och flytta. Mamman använder Jim som en ursäkt för att 

inte reda upp sina egna problem och på grund av detta flyttar de hela tiden.  Man får 

veta att kärleken Jim får från sina föräldrar är konstlad och Jim orkar inte höra på sina 

föräldrar. Han skriker till dem:  ”You´r tearing me apart!… You say one thing, he says 

another, and everybody changes back again”. Jim är deprimerad av hans föräldrar 

ständiga bråk och menar att detta är orsaken till problemen i deras familj. Jim ger i 

denna scen utlopp för sin stora frustration. Jim vill absolut inte bli lika hunsad som sin 

far och detta har fått till följd att Jim alltid har känt sig tvungen att bevisa att han varit 

hård vilket kommit till uttryck genom att han använt sig av våld så fort någon retat 

honom. Han söker vid flera tillfällen en förebild hos sin far, men hittar ingen han kan 
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ta till sig. Fadern kan aldrig komma med ett råd till hur hans son ska kunna växa som 

människa, hur Jim ska kunna växa in i en stark självkänsla, vilket gör Jim oerhört 

frustrerad. Vid ett tillfälle ställer han ett ultimatum till sin far, han frågar sin far om 

han genom att ställa upp i ett chickenrace ska visa att han är en man. Fadern kan inte 

svara på denna fråga och tycker att de ska fundera på saken. Jim rusar iväg hemifrån 

när han inte får något svar och denna konflikt mellan Jim och sin far får honom till slut 

att bryta med sina föräldrar. Men trots ett förakt mot faderns ömklighet kan man ana 

en tillgivenhet, en känsla som dock snarar liknar medlidande än kärlek. Visst kan man 

förstå Jim problem med föräldrarna och auktoriteter, men han är själv en bråkstake 

som inte låter någon bestämma över honom. Han är förvirrad i sitt förhållande till hans 

familj och vad som krävs av honom för att bli en man. Han får många och olika 

budskap från sina nära. Föräldrarna skämmer bort Jim och ger honom allt han vill ha 

och tror att detta ska göra honom glad. De inser inte att det han vill är att det ska visa 

att de bryr sig och finns till hands då han behöver hjälp och råd.  

 

Den andra huvudrollen, Judy, har också hon problem med sina familjeförhållanden, 

men av annorlunda art. Hon vill vara lite av pappas lilla flicka medan han tycker att 

hon ska växa upp. Hon är sexton år men ser sig själv fortfarande som ett barn i 

förhållandet till sin far. Judy förklarar för polisen Ray hur hon har problem med att 

kunna visa sin far kärlek och hans problem att visa henne kärlek nu när hon blivit 

”vuxen”. Han ser sin dotter som en vuxen kvinna och ser inte hennes behov av närhet 

och ömhet. Hon förklarar detta i filmen genom att säga: "He doesn't like one thing 

about me. He called me a dirty tramp! My own father!". Detta efter att hon klätt upp 

sig och använder läppstift. När hon vid ett tillfälle pussar honom på kinden slår han 

henne och när hon vid ett tillfälle sminkat sig torkar han bort det. Det är uppenbart att 

fadern har problem med att dottern håller på att växa upp. Detta visar på den osäkerhet 

som även fanns hos föräldrar inför den nya ungdomskulturen. Judy berättar för polisen 

Ray att fadern inte anser att Judy ska använda läppstift och torkar bort det. Judy 

springer hemifrån och har av misstag tagits för en prostituerad och hamnat på 

polisstationen. När hon är på polisstationen vill hon få sin pappa att komma och hämta 

henne, att bry sig om henne. Ray tror att detta är ett sätt för att Judy ska få sin fars 

uppmärksamhet. Judy förklarar att det känns som hon aldrig kommer att kunna någon 
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nära. Ray är den person i vuxen ålder som verkligen bryr sig och ser problemen från 

ett ungdomsperspektiv. Till slut är det Judys mamma som kommer och hämtar henne. 

Problemet i Judys konflikt ligger i bristen på kommunikation mellan hennes föräldrar 

och hon dras därför till Jim för att få hans uppmärksamhet. Deras relation blir en 

Romeo och Julia relation som blir så stark att de senare i filmen inte bryr sig om någon 

annan än varandra. 

 

John Plato Crawford är den tredje tonåringen som vi träffar på stationen och han är en 

ensam pojke vars förtvivlan ligger i hans avsaknad av föräldrar. Hans far lämnade 

familjen när John var liten. Hans mamma är ständigt bortrest vilket leder till att John 

får bo ensam tillsammans med en tjänstekvinna. Det är Platos födelsedag och hans 

föräldrar har helt struntat i honom. Här görs den första vänskapliga gesten mellan Jim 

och Plato. Jim erbjuder Plato sin jacka för att hålla sig varm, men Plato tackar nej till 

erbjudande. Tidigt i filmen blir Jim en fadergestalt för John. John säger vid flera 

tillfällen att han önskade att Jim kunde bli hans pappa. Att han nästan ser Judy och Jim 

som hans föräldrar blir tydligt i en scen när alla tre spenderar en natt på en övergiven 

herrgård. Plato anförtror dem då sin sina problem och de försöker hjälpa honom.  

 

I etableringsscenen vid planetariet ser vi karaktären Jim Starks bil som körs mellan de 

parkerade bussarna utanför planetariumet. Bilen framträder från baksidan av den första 

skolbussen och åker ut mot höger i bilden. Man får se bilen, ovan ifrån och bakifrån då 

den kör mot planetariumet och bilen sakta försvinner bort gör kameran en åkning och 

landar på planetariumet. Man får veta att vi befinner oss vid ett planetarium men vi får 

också veta att Jim är sen. Denna scen och faktumet att Jim är sen gör att man kan 

betrakta honom som en outsider. Han bryr sig inte så pass mycket att han kommer för 

sent. Han går in och säger sitt namn till läraren och vi hör ett eko i salen. Man kan 

tolka detta eko och den övriga tystnaden bland studenterna, att Jim är utanför och 

isolerad redan från början. När han försöker hitta en plats avbryter han en grupp 

studenter som bland annat består av Buzz och Judy. Detta kan ses som en metafor för 

den sociala osäkerheten som Jims ankomst till den nya staden innebär. Vi blir 

medvetna om Judy och Buzz när kameran drar sig ifrån Jim till den nysande flickan i 

klassen för att sedan gå vidare till Judy som säger ”Gesundheit”. Jim har inte upptäckt 



Från 50-tal till 50-tal – Ung rebell och dess efterföljare 
KSM/ITUF 

Andreas Nilsson 
Gustav Johansson 
 

 40

Plato, som sitter bakom honom till vänster. Varje gång som Plato talar med Jim dyker 

han upp i samma ruta som Jim. Jim tittar inte på Plato då han talar med honom. Ett sätt 

att visa att Plato är obetydlig för Jim.   

 

Faktum är att Jim försöker att smälta in och hitta nya vänner och man ser detta tydligt 

då tittar sig omkring efter han har sagt ”boy”. Det är ganska klart att han letar efter 

någon form av godkännande och sympati. Först uttrycker sig Buzz nedlåtande mot 

föredragshållaren inför hela klassen för att hävda sig. När Jim syrligt kommenterar 

stjärnbilden Taurus (Oxen) med ett “Moo” får han respons av Judy som ler och tittar 

på honom. Jim vill på detta vis komma in i gänget och få respekt. Judys leende dör 

ganska snart när hon upptäcker att Buzz inte uppskattar skämtet.  Man får av detta 

intryck av att Judy  tillhör Buzz och gör allt för honom, likt en docka. Detta görs klart 

ännu en gång då Buzz lägger armen kring Judy för att visa att hon tillhör honom och 

hans territorium. Detta gör att Jim stängs ute ännu mer och markerar en vi-känsla som 

Jim inte är en del i. Plato duckar bakom Jim och man kan tolka detta som att detta är 

ett tecken på att Plato ser Jim som stark och respektingivande.   

 

Jim revolterar mot de saker som irriterar honom. Genom nästan hela filmen är det hans 

föräldrar som är orsak till en stor del av hans problem. Ett bra exempel på detta är 

scenerna på polisstationen där hans föräldrar säger emot varandra och hela tiden 

ändrar sig. Jims far säger till exempel vid ett tillfälle att det är helt okej att dricka lite. 

Detta sa han för att Jim skulle må lite bättre men senare i filmen säger han att han inte 

vill att Jim ska gå ut på ställen där det dricks sprit. Mamman kommer då in i samtalet 

och gör Jim ännu mer konfunderad och osäker. Allt Jim vill är att få ett rakt svar och 

att hans far ska ställa upp på honom och stå på sig lite. Jim tycker inte fadern är 

rakryggad och låter sig hunsas för mycket av mamman. Varje gång som Jim åker hem 

återkommer dessa problem. Ett exempel på detta är när Jim kommer hem efter 

chickenracet där Buzz dog. Fadern förklarar då för Jim vad han tycker han ska göra, 

men sen motsäger han sig själv och Jims föräldrar börjar bråka. Detta gör Jim upprörd 

och han sticker hemifrån. Givetvis gör denna hemmiljö att det skapas en frustration 

mot föräldrarna och osäkerheten gör också att Jim ibland får problem med lagen. Trots 

detta verkar det bara vara en vuxen person som vill hjälpa, polisen, men den enda 
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gången då Jim verkligen behöver honom fanns han inte tillgänglig. Om polisen varit 

där för Jim då han behövde honom som bäst hade Plato förmodligen inte blivit skjuten 

och inte heller hade de haft problem med de andra killarna. Även om Plato blir skjuten 

i slutet verkar det ordna upp sig. Filmens karaktärer verkar ha funnit sina roller.  Jim 

gör upp med sina föräldrar och når någon form förståelse. Man kan tycka att det skulle 

ha gått att lösa många av problemen på ett tidigare stadium om Jim bara talat ut med 

sina föräldrar, men han ville göra allt själv och brydde sig inte om andras åsikter. 

Detta beror förmodligen på en bristande respekt mot sina föräldrar. 

 

Jim, Judy och Plato har alla problematiska förhållanden till sina föräldrar allmänhet 

och sina fäder i synnerhet. Chris Wood påpekar detta i sin psykoanalytiska studie av 

Ung rebell (1955) och skriver att dessa karaktärer önskar att hitta sina egna 

fadersgestalter och att de alla tre ger sig ut en psykologisk resa i avsikt att finna dessa 

och kunna lämna sina ickefungerande familjer bakom sig för att kunna gå in i 

vuxenlivet.69 

 

Sammanfattning analysen av ungdomarnas alienering 
Jim, Judy, och Plato söker förståelse, vänskap och tillhörighet. De känner sig 

främmande inför den vuxna världen. Eftersom de inte kunde få dessa saker av sina 

föräldrar fick de lita på varandra för att nå detta. Även om dessa portätt av ungdomar 

inte stämmer med alla ungdomar som växte upp under 50-talet så ger den ändå en bild 

av ett samhälle med problem. 

 Det är en film som känns angelägen och realistisk i sitt sätt att porträttera ungdomen i 

femtiotalets USA. Den kanske drar problemen lite längre än verkligheten, men filmen 

blev populär mycket tack vare detta ickenormala förhållningssätt och attityder 

gentemot samhället. Genom detta visade man också på de problem som fanns och 

finns hos ungdomen och i förhållanden till äldre generationer. Det finns alltså en viktig 

aspekt med att alla karaktärer är olyckliga på sina egna sätt och filmens styrka ligger i 

att just visa föräldrar-barn- konflikter på ett bra sätt. Filmen ställer sig på de ungas sida 

och den visar på att det inte är barnens fel att problem uppstår i förhållanden till äldre. 

 
69 http://www.sensesofcinema.com/contents/00/5/finding.html 03-05-06 

http://www.sensesofcinema.com/contents/00/5/finding.html
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Filmen tar upp viktiga ämnen i samtiden bland annat ungdomars rastlöshet och 

rotlöshet, osäkerhet och alienering från vuxenvärld och dessa scener som vi tagit upp 

förklarar på ett tydligt sätt problematiken som finns hos dessa ungdomar och deras 

familjer. Man ser här hur den ofta i film polerade 50-talsytan krackelerar och visar 

underliggande familjeproblem och tillhörighetsbekymmer. Man känner hur det 

bubblar en frustration i dessa unga hjärtan. Upproriskheten i filmen visas genom att 

karaktärerna gör revolt för att få vad de tror de vill ha, för att växa upp och mogna. 

Visst har det säkert alltid funnits problem mellan generationer, men vi får i Ung rebell 

(1955) se ett Amerika som i efterkrigstiden letar efter ett sätt att kombinera den nya 

tonårskulturen med det gamla invanda mönstret. I denna tid av infettade frisyrer och 

rock and roll, uppåtgående ekonomi och drive-ins fanns en växande osäkerhet hos 

människorna, unga och äldre. I allt detta kom bilen. Bilen som nu kunde köpas av 

nästan vem som gjorde att den blev ett naturligt inslag i den nya tonårskulturen. Detta 

gjorde att ungdomarna kunde dra sig ifrån hemmet och vara fria på ett helt annat sätt 

än tidigare. Man träffade sina vänner i bilarna och kunde åka vart man ville. Friheten 

som bilen utgjorde kan man anta gjorde att ungdomarna allt mer kunde fjärma sig från 

de vuxna och deras blickar. Alltså fick bilen en stor betydelse i allmänhet och för 

ungdomarna i synnerhet.  Det blev en symbol för frihet och självständighet.  

 

50-talet, Atomåldern 

Ung Rebell (1955) utspelar sig i dess samtid runt 1955 och detta kan man se på flera 

sätt. Den tar upp problematiken inom familjen och den växande ungdomskulturen. 

Problemen som finns mellan den äldre generationen och de yngre. Frigörelsen som de 

yngre söker och det rigida mönster som den äldre generationen försöker bevara. Den 

tar även upp den rädsla inför den nya vetenskapen och scenerna i planetariet är ett 

exempel på hur man med vetenskapen hjälp skrämmer ungdomarna. Ung rebell (1955) 

är på fler sätt en tidstypisk film. Förutom ungdomsuppbrotten och bilen som fenomen 

som tas upp i analysen, är det även andra element i filmen som är mycket tidstypiska. 

50-talet var en era med stora tekniska landvinningar. Detta var en del av 

upptrappningen av kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen. USA hade med de 

fällda atombomberna i Japan under andra världskriget visat vilken enorm effekt dessa 

bomber hade. Med kapprustningen följde en rädsla för ett fullständigt utplånande 
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atomkrig. Man var helt enkelt rädd för domedagen. Detta var en tid som kallades för 

atomåldern (atomic age). Vid ett tillfälle i filmen pussar Judy sin pappa på kinden vid 

middagsbordet, han svarar med att ge henne en örfil. Judy blir arg och ledsen, och 

lämnar middagen. Föräldrarna sitter kvar och diskuterar hennes sätt att agera. Judys 

mor säger: ”… she´s in that age”, vilket innebär tonåren och att det därför hon är svår 

att förstå. Judys lillebror som också sitter vid matbordet skriker då ”Atomic age” och 

skjuter med en futuristisk leksakspistol. Detta är en referens till de kärnvapen som 

utvecklades. Under denna tid kom det informationsfilmer om hur man skall agera vid 

ett kärnvapenkrig. Vetskapen om dessa filmer som ingen kom undan försätter hela 

amerikanska ungdomen i någon form av allmän rädsla och fruktan inför en slutgiltig 

katastrof. Detta kan också ha bidragit till att ungdomarna sökte något annat. Ett 

låtsasliv på vita duken eller kickar genom att tävla i livsfarliga kappkörningar med bil. 

Broderns formulering kan också ses som ett sätt av filmmakarna att visa en metafor på 

den kamp som pågår i en tonårings inre under puberteten.  

 

Scenerna på planetariet försätter filmen i samtiden som präglas av efterkrigsårens 

kamp om rymden. Det var nu forskningen hade börjat komma igång på allvar kring 

rymden och scenen berättar att det fanns problem som inte kunde göras något åt. 

Filmen berättar här om människans litenhet i världsrymden och hur obetydliga våra 

problem kan verka i förhållande till detta. Detta är med i filmen för att ytterligare 

belysa den uppgivenhet som finns hos våra huvudrollsinnehavare. Varför ska man bry 

sig, om allt liv ändå kommer att ta slut? Filmen som visas i planetariet är en 

informationsfilm om den kommande undergången för jorden, en domedag profetia. I 

slutscenen då huvudrollsinnehavarna återigen befinner sig på planetariet tar Plato igen 

upp frågan om jordens undergång. Det är som om informationen de fått på planetariet 

legat och grott i honom och att det har vaggat in honom i en förvissning om hur 

meningslöst allt är. Ingenting spelar längre någon roll, bara vänskapen till Jim och 

Judy. 

 

Bilens roll i filmen     

Efter studiebesöket på planetariet ger sig gänget efter Jim. Gängets ledare Buzz vill 

göra upp med Jim. Men istället för att gå ut via huvudentrén försöker Jim smita iväg. 
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Gänget upptäcker Jim på en balkong, avsats. Nedanför står Jims bil som gänget med  

Buzz i centrum sätter sig på och på sätt och vis erövrar.  

 

Det är en mycket laddad scen där Jim i det längsta vill undvika en konfrontration, en 

uppgörelse med Buzz. Hans nya kompis Plato försöker hjälpa honom att fly men 

hindras av Buzzs gängmedlemmar. Genom att här ge sig på Jims bil ger sig Buzz 

också på Jim som person. När Buzz tar fram sin kniv och punkterar däcken på Jims bil 

går inte luften bara ur däcken, Jim sjunker ihop som om luften går ur honom själv. Nu 

känner Jim att det inte finns någon återvändo, han måste möta Buzz i en uppgörelse. 

Han går ner till bilen för att byta däck men hindras av gänget. Gänget hänger mot bilen 

och sitter på huven. När gänget sitter och lutar sig mot bilen förnedrar dom också Jim. 

Dom ”tar över” hans ägodel. Eftersom bilen är en mycket viktig del i Jims liv är det 

viktigt för honom att sätta en gräns när den utsätts för sabotage och övergrepp. När 

han också kallas för fegis, går hans ilska över i raseri. En känsla han får av att kallas 

för feg vilket beror på relationen till sin far. Att han vägrar att bli lika kuvad som 

honom. Genom att inte låta sig kuvas antar han Buzzs utmaning i ett knivslagsmål. Det 

blir ingen direkt vinnare i slagsmålet så kämparna bestämmer sig för att mötas i ett 

”chickenrace.”  

   

Vid ett givet klockslag skall nästa uppgörelse göras mellan Jim och gängledaren Buzz. 

Med en större skara åskådare skall dom utföra chickenracet. Efter att ha undersökt 

motorerna i de, av andra gängmedlemmar stulna bilarna, ställer sig Buzz och Jim vid 

stupkanten. Buzz drar reglerna för Jim, de startar på given signal och kör mot stupet, 

den som först slänger sig ur bilen vinner. Nu har Jim också vunnit så pass mycket 

respekt hos Buzz att han berättar för Jim att han gillar honom. De sätter sig sedan i 

sina bilar, Buzzs flickvän Judy tar upp sand från marken och ger till honom för han 

ska få bättre grepp om ratten. Sedan ger hon honom en puss. Jim ropar på henne och 

säger: ”jag med”, Judy tvekar, hon vet inte om han menar att han också vill ha en puss 

eller sand till händerna. Hon ger honom sand och springer sedan för att starta dom. 

När bilarna kör mot stupet korsklipps filmen mellan de båda kombattanterna i en allt 

högre frekvens. Buzz fastnar i dörrhandtaget, får inte upp dörren och följer med bilen 

över kanten ned mot havet där han dör i kraschen. 
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Efter knivslagsmålet där Jim utmanas i chickenrace är han noga med att göra sken av 

att han verkligen vet vad det är. Han är hela tiden angelägen om att visa sig stark. Efter 

scenen när gänget gett sig av frågar han sin nyvunna kompis Plato vad chickenrace 

egentligen går ut på. Han förklarar för Jim, men nu är det för sent att backa ur. När Jim 

och Buzz har tittat på bilarna som skall användas i racet visar Jim motvilligt sin 

underlägsenhet. Buzz ber honom att prova dörrarna, Jim visar sin okunnighet genom 

att helt enkelt öppna och stänga dörren. Buzz får nu ett mentalt överläge, tanken med 

att testa dörren var att provhoppa ut ur bilen.  

 

Som man kan läsa under rubriken Uppbyggnad av genrefilm byggs det upp en eller 

flera konflikter i genrefilmer. I Ung rebell (1955)är det föräldrarelationerna som är 

huvudkonflikten och som når sitt klimax i slutet av filmen. Men filmen innehåller 

också mindre konfliktupptrappningar och klimax/upplösningar på dessa. Ett exempel 

på en mindre men ändå betydelsefull konfliktupplösning är just bilduellen vid stupet. 

Uppbyggnaden av scenen där denna duell sker har likheter med konfliktlösningar i 

filmer från andra genrer, framför allt de klassiska västernfilmerna. 

Duelleringsverktyget i de traditionella västernfilmerna har alltid varit skjutvapen. 

Västernfilmerna är en manlig genretradition med det manliga duelleringsverktyget 

revolvern. Bilen var under 50-talet också en stark manlighetssymbol. Det var 

män/pojkar som köpte och körde bilar. I medelklassfamiljen var det alltid pappan som 

körde bilen och på alla reklam affischer var det män vid ratten.  

Bilduellen kan ses som en manlighetsrit, en uppgörelse mellan två unga män. 

SISTA NATTEN MED GÄNGET – AMERICAN GRAFFITI (1973) 

I  analysen av denna film saknas det kapitel som tar upp tidstypiska fenomen. 

Analysen låter de delar som representerar samtiden ingå i övriga analysdelar. 

 

Bakgrund 

Sista natten med gänget, (1973) som blev stilbildande för tonårsfilmer, är en klassiker 

bland high school-filmerna och ett steg i utvecklingen av genren ungdomsfilm. Det 

förekommer som i de flesta filmer även här stereotyper men filmen upplevs ändå 
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realistisk. Till exempel soundtracket som är medvetet valt och ger en tidstypisk anda. 

Soundtracket består av över 40 hits från tiden den utspelar sig. Musiken används både 

för att skapa stämning som bakgrundsmusik och för att definiera känslor. Wolfman 

Jack's rock and roll radio show förser i filmen ungdomarna med musik och filmen blev 

en förebild för hur man kunde använda soundtrack.  

 

Geroge Lucas försöker i denna film återskapa känslan av 50-och 60-talets USA. Det är 

en film som ömsint tar sig an 50- och 60-talets era med gamla bilar, dragsters, drive-

ins och den ständigt närvarande rockmusiken. Ungdomarna använder här sina bilar för 

att ”cruisa” runt och hångla i.  

 

I Sista natten med gänget (1973) ligger inte fokus på förhållandet mellan den äldre 

generationen och den yngre frihetsträvande generationen. Det förekommer 

överhuvudtaget inte några föräldrar i filmen. Filmen utspelar sig ca 7 år efter Ung 

rebell (1955) och i denna är det viktiga att visa ungdomarnas kultur. Bilen som redan i 

den tidigare analysen visat sig vara viktig är i denna film oumbärlig.  

 

Som man kan läsa under kapitlet Uppbyggnad av genrefilm är anslaget viktigt för att 

publiken snabbt skall kunna orientera sig. Just filmens anslag utspelar sig vid en drive-

inrestaurang och sedan är restaurangen en central del genom hela filmen. Handlingen 

återkommer regelbundet till denna plats. Alla filmens huvudattribut kretsar kring bilen 

och 50- och 60-talet, där drive-in restaurangen var en viktig del, vilket detta anslag gör 

gällande. Filmen som gjordes på 70-talet hade en publik som var väl bekant med dessa 

attribut och kunde snabbt navigera sig inom gällande genrer. Filmen börjar med att 

förtexterna kommer upp över en bild av Mel's Drive-In restaurang och man hör här 

Bill Haley and His Comets låt Rock Around the Clock. Redan i denna första scen ser vi 

vad det handlar om. Drive-in-restaurangen är en klar symbol för 50-talet och 1962 var 

den etablerad och en naturlig mötespunkt för ungdomar. Låten Rock Around the Clock 

kom ut 195570 och har givetvis också den ett stort tidstypiskt värde. 

 

 
70 http://us.imdb.com/Bio?Haley,%20Bill 03-05-06 

http://us.imdb.com/Bio?Haley,%20Bill
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Filmen nominerades liksom Ung rebell (1955) till Oscars där den fick fem 

nomineringar. Vilket var för bästa film, bästa kvinnliga biroll, bästa regi, bästa 

screenplay och bästa klippning. Trots detta vann den ingen Oscar.71 

 

Resumé  
Filmen utspelar sig under en sommarnatt 1962 och har två huvudpersoner, Steve 

Bolander 

som spelas av Ron Howard och Curt Henderson som spelas av Richard Dreyfuss. Dom 

ska flytta ifrån stan och börja på college dagen efter för att ta sina första steg in i 

vuxenvärlden. Dagen efter ska de gå skilda vägar i livet. I filmen följer man dom och 

deras vänner under deras sista natt innan college. Båda har sina tvivel om att åka iväg 

från staden de bor i och ifrågasätter båda sina beslut att åka.  De spenderar sista 

kvällen med sina vänner och glider runt i staden i bilar. Det blir en natt med många 

äventyr i väntan på morgonen då de måste bestämma sig för hur de ska göra.  

Runt dessa två karaktärer kretsar flera birollskaraktärer, där egentligen alla mer eller 

mindre har lika stora roller. Steve måste lämna sin flickvän Laurie vilket gör henne 

ledsen och upprörd. Relationsdramat dem emellan är en av flera mindre konflikter i 

filmen.  En annan är konflikten mellan John och Falfa. John är en vän till Steve och 

Curt. Han är lite äldre men åker fortfarande omkring i sin bil, jagar tjejer och utmanar 

folk i streetracing. Falfa är ny i stan och söker efter John, eftersom John anses vara 

snabbast i staden vill Falfa mäta sig mot honom. I slutet av filmen finner dom varandra 

och konflikten når sin klimax i ett race. Efter anslaget vid drive-in restaurangen är det 

en rad parallellhandlingar som följer olika karaktärer fram till slutet då alla möts vid 

flygplatsen föra att ta farväl av collegestudenterna. 

 

Andra personer i filmen är Carol, en minderårig tjej som mot Johns vilja åker med 

honom i bilen, Terry är tönten i gänget. Han får låna Steves bil och träffar tack vare 

detta tjejen Debbie.  

 

 
71 http://us.imdb.com/Tawards?0069704 03-05-06 

http://us.imdb.com/Tawards?0069704
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Alla i filmen har tidstypiska kläder och fordon. Steve Bolander står och lutar sig mot 

sin Chevy Impala från 1958. Terry "The Toad" Fields åker omkring på en 

okontrollerbar Vespa. Vidare få vi träffa Curt Henderson och Laurie Henderson som 

kör omkring i familjens Edsel från 1958. 

 

Tonårskulturen/Vuxnas roll 

Ungdomarna i filmen har en önskan att vara oberoende och få samma frihet som de 

vuxna. Samtidigt finns det en ständigt närvarande rädsla för framtiden och uppbrottet 

från vännerna. 

I en scen går Curt omkring i sin gamla skola. Han provar koden till sitt gamla skåp. 

Denna kod är utbytt och detta kan ses som att han lämnat denna dela av sitt liv bakom 

sig. Han har gått ut high school och kommit halvvägs in i vuxenlivet. Curt går vidare 

och stöter på sin lärare, Mr. Wolfe. Mr. Wolfe berättar för Curt om sina upplevelser då 

han skulle åka till college. Han berättar här att han kvällen innan drack sig berusad och 

hade tvivel om han ville åka. Han fick ett stipendium och stannade en temin. Efter 

detta kom han tillbaka och insåg att han inte var en tävlingsmänniska. Han förklarar att 

han kanske var rädd. Curt kan dra jämförelser med sina egna känslor inför sin egen 

resa och de förändringar som detta innebär med nya vuxna ansvar.  

Vi får i denna scen se hur Mr. Wolfe representerar den vuxna världen och hur han 

förklarar att han själv gått igenom samma sak som Curt. Man belyser alltså Curts 

ungdomsproblem med en vuxen karaktärs berättelse. Genom detta legitimerar man 

Curts vacklande i frågan huruvida han vill åka. De vuxna får här alltså en stöttande roll 

och inte en förkastande.  

 

Man får i denna film, liksom i Ung rebell (1955), se på hur ungdomarna har problem 

att hitta rätt rikting i sina liv och hur de känner osäkerhet inför framtiden. I Curts fall 

är det tvekan om huruvida han vill åka iväg och börja på universitetet dagen efter. När 

han säger detta till sin kompis Steve ifrågasätter Steve detta beslut och menar att det är 

en jättebra chans att äntligen komma ifrån den lilla bondhålan de bor i. Han frågar 

vidare om han vill sluta med att bli som John. John är några år äldre och bor 

fortfarande kvar i staden. Steve säger att Curt inte kan vara 17 år hela livet. Man ser 

här hur osäkerheten ligger i att bli vuxen och att vilja stanna kvar i sin hemstad. Det är 
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en konflikt i att i ena fallet vilja leva kvar med kompisarna som man alltid gjort och 

samtidigt vilja bli vuxen och åka hemifrån. I frågan om huruvida Curt vill bli som 

John ligger en nedvärdering av John. Han ses som en förlorare för att han fortfarande 

bor kvar i staden han växt upp i och inte fått luft under sina vingar. Han är den killen i 

gänget som ägnar sig åt racing och han kör fortast i stan. Han är i vuxen ålder men har 

inte kunnat släppa tonårslivet och den kultur som detta för med sig. Han ses som en 

förlorare eftersom han inte vågat ta steget fullt ut i vuxenvärlden.  John är den som 

mest lever i nuet med sin hot-rod. Han vill inte växa upp utan att ha kul och leva som 

han alltid gjort. Han kan jämföras med James Deans roll Jim Stark i Ung rebell 

(1955). John påminner om Jim i sin tighta t-shirt och jeans. I Ung rebell (1955) svävar 

alltid en fara över Jim Stark och han utsätts för farliga prövningar. I Sista natten med 

gänget (1973) är det bara John som utsätter sig för fara. Liksom i Ung rebell (1955) 

genom att köra bilrace. 

 

Steve och Laurie som är tillsammans har i en scen en diskussion om vad deras 

förhållande har för framtid. Steve menar att de båda ska vara fria att göra vad de vill 

under tiden i college. Man ser här att Steve har problem med tanken på att vara för 

beroende och bunden av någon. Han vill ha sin flickvän kvar men ändå ha friheten. 

Laurie blir arg men går motvilligt med på detta. Steve, Laurie och Curt vill denna 

kväll gå på skoldansen för att återkalla alla de goda minnen som de haft tillsammans. 

Här kan man se att de redan lägger en romantisk aura kring sin tid på high school. Man 

romantiserar det som varit och samtidigt bävar man inför framtiden. 

 

Senare när rockgruppen på festen spelar en lugn låt frågar Steve om Laurie vill dansa 

med honom. Laurie vill inte detta och är sårad av hans tidigare förslag om att träffa 

andra när de är ifrån varandra. Istället dansar hon med Pegs pojkvän. Man förstår att 

Laurie är sårad och detta på grund av konsekvenserna av Steves kommande flytt. 

Steve vill lämna det gamla bakom sig och ge sig in på nya äventyr även om han vill 

hålla vissa dörrar öppna genom att bara ta en paus. På Dewey High School hålls en 

fest. Hela scenen med festen genomsyras av 50-tals referenser. Inne på flickornas 

toalett står Laurie och är ledsen för att Steve ska åka iväg till college. Hon pratar med 

sin vän Peg som menar att Laurie kommer att glömma bort Steve på en vecka och att 
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hon snart kommer att ha massor av killar efter sig. Samtidigt i en parallell scen står 

Steve och pratar med en kompis som menar Steves beslut att han och Laurie ska data 

andra under tiden de är ifrån varandra är en bra idé. Han menar att collegeflickor är 

lätta att få ligga med. Man kan se Steves beslut att släppa på banden till Laurie som ett 

steg i lämnandet av sin barndomsstad, vilken Laurie är en del av. 

 

Bilens betydelse  

I filmen åker alla omkring i sina ombyggda bilar på den enkelriktade gatan i staden. 

Här visas det upp en mängd olika bilar. Polisen är närvarande och håller koll på det 

som sker. En kille som heter Jeff Pazzuto förklara i en scen att det går ett rykte om att 

det finns en raceutmanare i stan. Han benämner utmanaren genom att säga modellen 

på utmanarens bil, en Chevrolet från 1955. Bilen är det viktiga, den som kör är av 

underordnad betydelse.  

 

Curt som åker omkring i baksätet av hans föräldrars Edsel med Steven och hans syster 

Laurie, får vid ett trafikljus syn på en blond kvinna i en bil bredvid deras. Hon tittar på 

Curt och mimar orden ”I love you”, till honom. Hon körde en vit Thunderbird från 

1956. Curt blir besatt av denna kvinna resten av kvällen.  

  

John står i en scen vid ett rödljus i sin gula hot-rod. Det glider upp en bil vid sidan om 

honom och i den sitter ett gäng flirtiga tjejer. John frågar en av dem om hon vill åka 

med honom en sväng. Hon vill inte detta men förklarar att Carol kan tänka sig att åka 

med. Vid ett stopljus hoppar Carol in i bilen och John upptäcker nu att hon är för ung 

för honom. Han tvingas nu åka omkring med Carol. Här ser man tydligt hur John får 

representera den nya åldersgruppen, tonåringen. Han ligger alltså någonstans mellan 

barn- och vuxenåldern. Uppenbart är att John tycker att Carol är ett barn och att han 

gör en skillnad på hans och hennes ålder. Han tycker det är pinsamt att bli sedd med 

henne och säger till folk att han är barnvakt. Samtidigt verkar det som att John inte vill 

växa upp och bli vuxen.  

 

I en scen när John kör omkring med Carol sprutar hon rakskum i ansiktet på honom. 

John blir arg och säger : "Hey, drivin' is a serious business. I ain't havin' no accidents 
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just because of you." Detta visar på ett ansvarstagande och en vuxnare attityd än 

Carols. Även om John inte har några problem med att kappköra med bilen i höga 

hastigheter så menar han att man ska ta det lugnt så att det inte sker en olycka. En 

viktig scen i filmen som visar på bilens roll i ungdomskulturen är den då John och 

Carol klättrar in på en bilskrot men kraschade bilar. John tar på sig rollen som 

nostalgisk guide och visar bilar som varit med i dödliga bilkraschar. Han visar en bil 

som varit med i en krasch där det inte var bilförarens fel. John förklarar att det var en 

duktig förare och att felet låg hos den andra bilen, vars förare var full. Han visar vidare 

på en bil som varit den snabbaste i staden. Bilen hade tillhört en kille som hette Earl 

och kraschen hade varit en av de största de sett. Åtta stycken ungdomar dog och nu 

använder de den olyckan som undervisningsmaterial på körskolor. John förklarar 

vidare att han har varit nära att krascha några gånger men att han haft tur att slippa att 

hamna på den skroten de är på. Han kallar bilskroten för ”begravningsplats”. Vidare 

får vi veta att John aldrig blivit slagen i racingsammanhang och att det nu finns fler 

killar än någonsin som kan tänka sig att försöka. Denna scen talar om för oss att John 

är medveten om att det är farligt att köra race, men han gör det ändå. Detta gör han för 

att racingen är en stor del av Johns identitet. För stor del för att kunna släppa den, trots 

riskerna det medför. 

 

I en scen blir Johns bil stoppad av en polisbil. Polisen som stoppar honom heter 

Holstein och stoppar John för att han har en trasig nummerplåtslampa. Han ifrågasätter 

också om inte Johns bil är för låg. John svarar att den inte alls är för låg utan precis så 

låg som den enligt lag får vara och att han gärna får mäta om han vill. Detta tyder på 

en medvetenhet om vilka lagar som gäller för bilar och att John har stora kunskaper 

om sin egen bil. Intresset är alltså stort och bilen är någonting som här används för att 

reta polisen. Att bilen är precis så låg som den får vara är en symbolik för att John 

tänjer på gränserna men innanför lagens gränser. 

 

Steve anförtror Terry i en scen att ha ansvar för hans bil medan han ska vara borta på 

universitetet. Terry bli överlycklig och förklarar att han kommer att skydda och älska 

bilen till döden skiljer dem åt. Terry använder nu bilen för att ragga upp tjejer och få 

respekt. Vid ett tillfälle säger en kille till Terry att det är ett slöseri att det är han som 
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kör en sådan fin bil. Detta kan man tolka som att det finns vissa ”regler” för hur man 

ska se ut eller vara för att få köra en så tuff bil som Terry nu kör. Terry är en stereotyp 

tönt som får fumla omkring på sin ostyrliga Vespa, men han ska helst inte köra en fin 

och tuff bil. det är alltså här en förbehållen rätt för de lite tuffare att köra tuffa bilar. 

 

Terry som nu har Steves bil står vid ett stoppljus och gasar bilen för att imponera på 

föraren i bilen bredvid. Han vill vid grönt ljus rivstarta och köra ifrån den andra bilen. 

När ljuset slår om till grönt gör han detta men det visar sig att det var fel grönljus som 

slog om. Terry åker ut i korsningen och tvingas backa tillbaka. När det rätta grönljuset 

sedan slår om har Terry fortfarande i backen och kraschar in i framvagnen på bilen 

bakom. Mannen säger att han tror det skett en olycka och Terry spelar arg och svarar 

att han inte kommer att rapportera honom denna gång. Terry blir alltså i denna scen till 

åtlöje då han ska spela tuff och köra ifrån bilen bredvid och senare när han kör in i 

framvagnen på bilen bakom så skyller ha på mannen i den påkörda bilen. Anledningen 

till att filmmakarna låter detta ske är för att visa på den osäkerhet som Terry har i 

samband med bilar. Han försöker vara tuff då han sitter i en tuff bil, men han lyckas 

inte. Bilen är alltså Terry övermäktig. Man ser också i denna scen hur man använder 

sig av bilen för att verka tuff. Köra ifrån bilar vid stopljus är en form av racing som 

kräver att båda de parallellt stående bilarnas förare är med på detta. I Terrys fall visar 

det bara på hur dålig han är på att manövrera bilen. Efter detta stannar Terry för att 

kontrollera bakdelen på sin bil. Detta råkar vara i närheten av en bilåterförsäljare som 

försöker att sälja en bil till honom. Detta är en referens till den samtida bilförsäljning 

som riktades mot  ungdomar under 50- och 60-talet. 

 

I en scen åker Terry upp bredvid en Chevrolet som körs av Bob Falfa. Chevroleten 

gasar och Terry sjunker ner i sätet. Falfa frågar Terry om han har sett en pissgul bil 

som visst ska vara ”hot stuff”. Falfa säger åt Terry att han ska säga till John att han 

letar efter honom och att han ska: ”… blow his ass right off the road”. Här ser man 

hur Falfas bil bokstavligt skrämmer Terry med sitt rytande motorljud. Man använder 

alltså billjudet för att förstärka Falfas karaktär. Det är som att Terry uppfattar bilen i 

sig som om den vore farlig och detta förstärks av döskallen som hänger i backspegeln 

på Falfas bil.  
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Terry åker i en senare scen förbi en tjej som är ute och promenerar, Debbie. När han 

åker på huvudgatan kör han upp längs trottoaren för att få kontakt med henne. För att 

få kontakt med Debbie, frågar han om hon vill ha skjuts någonstans. När hon inte 

svarar försöker han med att ropa: ”Hey, you know John Milner? John Milner's a good 

friend of mine.” Terry hoppas att genom att imponera med att känna killen med stans 

snabbaste bil, få henne intresserad. Men inte heller detta fungerar. När han ropar att 

hon är lik Connie Stevens72 svarar hon med ett leende. Här är tydliga referenser till 50- 

och tidigt 60-tal. Hon stannar upp och går fram till bilen. Men utan att lyfta blicken 

från bilen till Terry fortsätter hon samtalet. I denna scen är det tydligt att vilken 

betydelse bilen har för Debbie och Terry. Terry har gjort en klassresa i och med att 

han fått tillgång till en stor snygg bil. Från att alltid ha åkt omkring i sin vespa har han 

blivit en av de andra i gänget. Bilen skapar ett självförtroende hos Terry som gör att 

han vågar ta kontakt med Debbie, vilket han annars knappast hade vågat. Hennes 

första fråga när hon går fram till bilen är ifall det är Terrys bil. Han ljuger, trots det är 

en lånad bil säger han att det är sin egen. Båda personerna försöker nu vara något de 

egentligen inte är. Medan Terry ljuger om att det är hans bil insisterar Debbie på att 

hon är lik Sandra Dee73. För Terry är det ett måste hänga kvar vid att det är hans bil 

eftersom det är den som får Debbie intresserad. När han försöker hävda sig själv som 

person, att inte bara bilen bygger upp hans manlighet säger han att han kallas för 

”Terry the tiger”, svarar Debbie förstrött: ”Yeah? Well, it's really tough-lookin'” Det 

är uppenbart att det bara är bilen som intresserar Debbie. Terry inser detta och bjuder 

in Debbie i bilen genom att säga ”Come in I'll let you feel it. I mean, you know, you 

can touch it if you want.” Terrys osäkerhet lyser igenom, när han inser att han försagt 

sig, hämtar han sig snabbt och förklarar att det är stoppningen hon ska få känna på. 

Debbie hoppar in i bilen och uppmanar Terry att rivstarta bilen. Hon säger: ”Peel out. 

I just love it when guys peel out.” Här ser man ännu en gång hur bilen har en viktig 

betydelse för ungdomarna. I det här fallet är det Terry som måste visa vad han går för 

bakom ratten för att imponera på Debbie.  

 
72 Hollywoodstjärna under 50-talet. 
73 Var stor Hollywood stjärna under en kort men intensiv period i slutet av 50- och början av 60-talet. 
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Under denna scen spelas Chuck Berrys ”Almost Grown” ur stereon i Terrys bil. Som 

uppsatsen tar upp lever ungdomarna i en period mellan barn och vuxna. Genom att 

spela denna låt etablerar George Lucas temat om tonåringskulturen och deras 

frigörelse. I låtens första vers kan man ana den känsla av frihet som unga känner när 

dom får sköta sig själva utan vuxnas inblandning.  

 

Yeah 'n' I'm doin' all right in school. 

They ain't said I broke no rule. 

I ain't never been in Dutch. 

I don't browse around too much  

Don't bother me, leave me alone 

Anyway I'm almost grown  

 

De längtar efter en vuxenvärld men känner ändå en trygghet i ungdomslivet. Terry 

upplevs i scenen ambivalent, han är en omogen pojke som precis har fått tag på en stor 

bil. Att ha bil är att ta ytterligare ett steg in i vuxenvärlden. I scenen känner sig Terry 

vuxen med bilen, men vet inte hur han ska uppföra sig. Han får då vissa problem i 

kommunikationen med Debbie. Han inleder till exempel samtalet med att påvisa att 

han känner John Milner. En person som redan etablerat sig med egen bil och som är 

äldre än de övriga. Terry är sedd som en tönt som helt plötsligt ser en chans att ragga 

på en attraktiv tjej, och lyckas. Man får en känsla i filmen av att alla äger sina bilar 

enbart för att åka omkring för nöjes skull.  

 

När karaktärerna sitter i sina bilar infinner sig en säkerhet, en säkerhet som inte finns 

för de som befinner sig på gatan. Just innan Debbie och Terry stöter på varandra blev 

hon trakasserad av ett gäng som åker förbi henne, de visslar och skriker förnedrande 

saker till henne. Rädslan hon känner efter detta kan också vara en av anledningarna till 

att hon först ignorerar Terry. Men han känner sig säker i sin position i och med att han 

sitter i bilen att han söker kontakt med henne tills hon ger efter. Exemplen där de som 

inte sitter i bilar är oskyddade är flera, som vid ett annat tillfälle då Curt sitter på 

motorhuven till en annans bil. Ett kriminellt gäng upptäcker att han tagit sig friheten 
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att sitta på en av deras kompisars; Gil Gonzales bil. Att Curt sitter på denna bil kan ses 

som en referens till Ung rebell (1955) där Buzz gäng sitter på Jims bil för att göra 

honom arg. Det är en provokation att sitta på någons bil. Men i Curts fall handlar det 

inte om att vilja bråka, han tänker sig inte för. Gänget i Ung rebell (1955) vill däremot 

provocera Jim genom att sitta på han bil. Curt blir kidnappad av gänget, och de tvingar 

honom att utföra kriminella handlingar.  

 

Fordonens roll för att förstärka karaktärerna 
 John Milner har den snabbaste bilen i staden. Hans bil är en så kallad hot-rod. För 

John är det viktigt att inte bara åka runt med bilen. Eftersom det är viktigt för honom 

att också vara snabbast visas detta genom bilen han kör. Det är den enda bilen i en 

starkt klar färg, bilen är gul. Motorhuv saknas på bilen så att motorn syns. Detta är ett 

sätt att visa kraft. Bilen är också kraftigt sänkt, vilket visas när han stoppas av en polis 

som ifrågasätter bilens höjd. Här visar John hur medveten han är om bilens utseende. 

Han poängterar för polisen att bilen håller exakt den höjd som är tillåten. 

 

Terry får som sagt förtroendet att ta hand om Steves bil. Terry kör innan detta på en 

skoter. Vilket är en typisk spegling av hans karaktär. Det är tydligt att Terry är tönten i 

sällskapet, och har inte ”rätt” att köra bil. Det är därför han blir överlycklig när han tas 

upp i de andras krets genom att få köra Steves bil.  

 

Steve och Curt representerar en övre medelklass i gänget. Det är dom två som skall 

åka till college för att vidareutbilda sig. Steve äger en snygg Chevrolet, en bil som 

visar att han har det gott ställt.  

 

Kurt åker tillsammans med sin syster i en av sina föräldrar lånad Edsel. Vid ett tillfälle 

åker Curt med en gammal flickvän som kör en Volkswagen ”bubbla”. Alla snygga, 

snabba och tuffa bilar körs av manliga chaufförer. Man får en känsla av att det bara är 

männen som har tillgång till statusbilarna. Kanske är det viktigare för männen i filmen 

att ha en bil som representerar status.  
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Sammanfattning av analysen av Sista natten med gänget (1973) 

Filmen utspelas som sagt var sju år efter Ung Rebell (1955). Vid den här tidpunkten 

var förmodligen samhällsströmningarna ungefär samma. En anledning till att 

ungdomarnas position i Sista natten med gänget är mer tydliggjord än i Ung Rebell 

(1955) kan ha sin orsak i att regissören George Lucas helt enkelt har en romantiserad 

bild av denna tid, en bild som tydligt gestaltas i filmen. Som uppsatsen tagit upp är 

inte alieneringen längre ett problem. Konflikterna är av andra slag. Istället för att 

konflikten som tidigare legat mellan ungdomskulturen och föräldragenerationen ligger 

nu konflikterna inom ungdomsgruppen. Trots att det var runt 50-talet som bilen blev 

betydelsefull verkar det inte vara förrän ett par decennier senare detta reflekteras över 

och gestaltas i filmen.  

 

GREASE (1978) 

Bakgrund 

Grease hade premiär i USA 1978, filmen blev en stor succé och spelade in mer än 340 

miljoner dollar, vilket är mer än någon filmmusikal någonsin gjort. Filmen Grease 

(1978) är en musikal som på ett nostalgiskt vis återblickar på 50-talet. Grease var 

musikal innan den blev filmmusikal. Denna gjordes av Jim Jacobs och Warren Casey 

som skrev nya sånger till filmen. Filmen utspelar sig 1958 och huvudtemat är 

kärlekshistorien mellan Danny Zuko (spelad av John Travolta) och Sandy Olson 

(Olivia Newton-John). 

 

Resumé  
Filmen inleds på en strand där en sommarromans mellan huvudpersonerna upphör 

eftersom sommarlovet är slut och de båda skall börja skolan. Sandy planerar att åka 

hem till sitt hemland Australien igen, och kanske kommer de två att aldrig ses igen. På 

skolan Rydell high school är Danny en ledarfigur i sitt gäng som består av några 

bilintresserade killar med mycket image och attityd. Danny träffar sina gamla 

kompisar i gänget T-Birds och när Danny återvänder till sitt gäng efter sommaren visar 

det sig att även Sandy börjat på samma skola. Hon träffar här tjejgänget Pink Ladies 
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som är vänner till T-Birds.  Vid det första återseendet ställs Danny inför en svår 

personlighetsprövning, ska han vara den tuffa killen i gänget eller en i gängets ögon 

vekling som smörar för en tjej? Danny snäser av Sandy med sitt gängsnack och hela 

filmen genomsyras av attitydskillnaderna mellan Sandy och Danny som är ett problem 

trots den tydliga kärleken. Danny slits mellan att hålla sin coola stil med grabbarna 

och sin romantiska stil med Sandy. Hon blir förkrossad och börjar umgås med tjejerna 

i Pink Ladies. Hon börjar träffa en sportkille på skolan. Danny och hans kompisar 

börjar fixa i ordning en bil som de kallar för Grease lightnin´. Detta för att de ska 

kunna tävla i en racingtävling mot det rivaliserande gänget Scorpions. Danny försöker 

senare att få tillbaka Sandy. De blir ihop senare och tävlar i den TV-sända 

danstävlingen på skolan. Deras relation pendlar fram och tillbaka på grund av deras 

olika personligheter, men allt löser sig i slutet då Danny klär sig och uppför sig mer 

strikt och Sandy som tar på sig en tuffare roll för att passa in i Dannys gäng. I 

slutscenen lyfter de tillsammans mot himlen i en drömbil. Handlingen utspelar sig på 

ett high school under slutet av 50-talet och är en nostalgisk återblick på ett årtionde när 

allt verkade vara var så mycket enklare. Man bortser i denna film från problemen som 

bubblade under ytan och som tas upp i till exempel Ung rebell (1955).  

 

Ungdomskulturen 

De två andra filmerna i denna analys har visat på olika ungdomsproblem. I Ung Rebell 

(1955) är det stora problemet hur ungdomar och vuxna har problem med att nå och 

förstå varandra, problemen ligger ungdomarnas frigörelse. I Sista natten med gänget 

(1973) har ungdomarna frigjort sig ifrån den vuxna världen och riktar sig till varandra 

för att söka gemenskap. Föräldrarna har i denna film ingen betydelse längre. Kanske 

var detta så självklart 1962, då filmen utspelar sig, att det inte behövde kommenteras. 

 

I Grease ligger konflikten i förhållandet emellan vänner och i problematiken i att 

lämna hemmet och gå in i vuxenvärlden. Man kan ana en bävan inför framtiden och 

filmen belyser svårigheten att släppa det gamla invanda. Både Ung rebell (1955) och i 

Sista natten med gänget (1973) ställer sig på ungdomarnas sida och diskuterar 

svårigheter som finns även i dagens ungdomsfilmer. 
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I filmen Grease (1978) finns inte samma strävan efter att belysa ungdomars problem. 

Visst finns problematiken om individens olika roller och hur de olika rollerna man har 

kan skapa konflikter, men filmens huvudsakliga syfte är att underhålla publiken. Man 

har målat upp en historia i en 50-tals miljö, men filmen har universella problem och 

kunde lika gärna utspela sig på 2000-talet. Filmen är dock intressant för vår analys, då 

den spelar vidare på en tradition av filmer som har 50-talet som tema och använder sig 

av attribut som var viktiga vid denna tid. Man kan se likheter med de andra filmerna 

på flera plan och bilden av ungdomar bygger vidare på de etablerade teman som 

uppsatsen har tagit upp i tidigare analyser. 

 

Huvudkonflikten i Grease (1978) är rollkonflikten mellan Danny och Sandy. Danny 

var snäll och trevlig under den korta sommarromansen med Sandy. Tillbaka i skolan 

igen faller han snabbt in i den gamla rollen som den tuffa gängledaren. Han vet dock 

inte att Sandy börjat på skolan och när de väl träffas blir Dannys rollproblem tydliga. 

Här ser man tydligt på de identitetsproblem som ungdomarna har. Att tillhöra ett gäng 

är viktigt (läs mer om detta under särskilt kapitel), och när Dannys roll inte passar in i 

gänget blir han osäker. Filmen blir en transportsträcka i Dannys utveckling mot det 

identitetsskapande som krävs i en vuxenroll. Danny försöker senare passa in i Sandy 

värld och provar att ändra sin stil för att passa in och hitta gemensamma intressen. Han 

börjar sporta och byter klädstil. Han söker alltså gemenskap med Sandy och hon söker 

gemenskap och samförstånd med Pink Ladies. De vet inte riktigt hur de ska agera för 

att passa in.  Detta kan liknas vid den känsla av otillräcklighet som Jim känner i 

förhållande till sin far i Ung rebell (1955).  

          

Sex 
Ungdomars sexualitet finns närvarande i både Sista natten med gänget (1973) och i 

Grease (1978).  Ett exempel från Sista natten med gänget (1973) är när Steve pratar 

med en kompis som hävdar att det är lätt att få ligga med tjejer. Steve som har sagt till 

sin flickvän Laurie att han vill kunna träffa andra medan han är borta på college. Inte 

nog med att han vill ta en paus från sitt fasta förhållande, han vill även kunna ha sex 

med andra under tiden han är borta. Det visar på att han inte riktigt kan ge upp sitt 

förhållande utan måste ha ett skyddsnät. Samtidigt vill han kunna leva som han vill när 
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han är borta. I Grease (1978) finns en scen som visar Kenickie och Rizzo som hånglar. 

Rizzo frågar om Kenickie har kondom. Han tar fram en som går sönder. Rizzo tvekar 

en stund, men börjar senare hångla och har senare sex. Senare i filmen får vi veta att 

hon inte fått sin mens och att hon eventuellt är gravid, men att det inte behöver vara 

Kenickie som är fadern.  

I denna scen visas att ungdomarna har sex och att de inte skyddar sig särskilt bra. Vi 

får även veta att Rizzo har haft sex med flera olika män. Scenen är en del i det 

lättsamma synsätt på problem som personerna har i filmen. Vi kan se här hur 

sexualiteten kan tas upp i efterhand. I Ung rebell (1955) fanns inte sexualiteten 

närvarande som i de två senare filmerna. Detta kan bero på att man vid tidpunkten inte 

kunde ta upp detta ämne i spelfilm för ungdomar. När man på 70-talet gjorde filmer 

med 50-talstema hade samhället ändrats och det var nu möjligt att kunna visa att det 

fanns en sexualitet hos ungdomarna. På sätt och vis skulle man kunna se att 

sexualiteten som visas i de två senare filmerna visar på de ickefilmiska samhälleliga 

normerna som fanns under 70-talet. På 70-talet hade den sexuella frigörelsen sedan 

60-talet förändrat synen på sex som inte längre var tabu. På så vis kan man säga att de 

senare filmerna berör sexualiteten på ett mer trovärdigt sätt än filmer från 50-talet där 

ämnet inte på samma sätt berörs.  

 

50-talet i Grease 

Filmen återskapar ett idylliskt 50-tal som står i kontrast till Ung rebell (1955). I 

Grease (1978) finns inte samma problematik till den äldre generationen och filmen gör 

inga anspråk på att vara en film som diskuterar problem i 50-talets USA. Grease 

(1978) tar inte sig själv på allvar. Den ironiserar med sig själv och med high school-

genren. Kanske är det så att den förstärker de nostalgiska 50-tals dragen som finns i 

andra filmer. Grease (1978) utspelar sig under Eisenhowereran och den verklighet 

som visas är inte en verklig sådan. Filmen förenklar samtiden och ger oss i stället den 

bild vi vill ha av 50-talet. Detta är en av fördelarna för filmen, som isolerar vissa 

tidstypiska element. Filmen problematiserar endast ytligt. 

Grease (1978) har med 50-talssymboler som till exempel hot rods, skoldanser, 

tidstypiska kläder och frisyrer skapat en filmisk konstlad 50-talsvärld där allt är bra 

och inga större problem finns. Man kan härleda många av ungdomarnas attribut till 
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populärkulturen.  Danny har till exempel många attribut som kan kopplas till Elvis 

Presley, svart skinnjacka, Elvisfrisyr och polisonger.  

 

Även om filmen har 50-talstema handlar den egentligen inte om 50-talet, och Rydell 

High School är en skola som aldrig funnits. Det är ren fantasi och en tidlös och 

allmängiltig film. Grease (1978) använder sig av utpräglade stereotyper för att bygga 

upp historien. Filmens tecknade inledning visar på förhållningssättet man har 

gentemot karaktärerna. Det är som att rollerna är som seriefigurer med sina stereotypa 

karaktärer. Denna inledning sätter tonen i filmen redan från början och gör att 

trovärdigheten minskar. Man förstår direkt att detta inte kommer vara en film som gör 

anspråk på att vara en verklig händelse.   

 

Bilens betydelse 

Bilen är, liksom i de övriga analyserade filmerna, aldrig långt borta. Man ser 

tidstypiska fordon hela tiden i filmen och återkommande anspelningar och skämt som 

är relaterade till bilar förekommer. Exempel på detta är när Danny har bestämt sig för 

att syssla med någon sport. När gymnastikläraren frågar om Danny är intresserad av 

ringarna svarar Danny med att säga att han bytte ringar i förra veckan. Vilket är en 

anspelning på att han bytte ringar i en bil en bilmotor. Bilens betydelse visar sig också 

i en scen där Danny känner sig ångerfull efter en konfrontation med Sandy. Gänget 

ropar då till honom att han ska sluta deppa, dom har ju en bil. så länge man har en bil 

kan alltså inte några problem vara för stora.  

 

Som det tagits upp i analysen tidigare är ett sätt att ge sig på sin antagonist att förstöra 

bilen. I Grease (1978) är det ledaren i gänget Scorpions, Leo, som i en scen backar in i 

Kenickies bil två gånger. Detta för att skrämma honom inför den kommande racingen. 

Även i racingscenen förstör han bilen.  

          

Racingscenen 
Dannys gäng bygger under filmen om en bil för att ställa upp i ett race mot det 

rivaliserande gänget, Scorpions. Gängets ledare är förare under själva racingen. Efter 

en tuff körning vinner till slut Danny.  
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Racingscenen i Grease (1978) utspelar sig i en cementbelagd flodbank och racet heter 

Thunder road. Det är i filmen oklart om det är själva racet eller platsen som heter 

Thunder road. Anspelningen är dock tydlig. Bilen de kör med heter som tidigare 

nämnts Grease lightnin´ (blixt) och platsen Thunder (åska) road vilket är synonymt 

med fart och kraft vilket vad racing går ut på.  

 

I en scen innan racet slår Kenickie huvudet i bildörren vilket gör att Danny får bli den 

som får köra racet. Leo, motståndargängets ledare, har någon form av knivar på sin bil 

som under racets gång skär upp sidan på bilen som Danny kör. Här gör man bilen illa 

för att förnedra motståndaren. Man kan här dra paralleller till när hjulen på Jims bil 

blir punkterad med en kniv i Ung rebel (1955). Eller den avsaknaden av respekt Curt 

visar ägaren till bilen han sitter på i Sista natten med gänget (1973). Man ska alltså 

inte ge sig på någons bil, den är helig.  

 

Att Grease (1978) inte gör anspråk på att visa en verklighet visas som tidigare nämnts 

genom den animerade inledningen. Även i racingscenen blir detta tydligt. Vid ett 

tillfälle sprutar det upp lera på kameralinsen. Detta är ett avståndstagande från filmen 

som verklighet. Betraktarna blir medvetna om kameran och illusionen av verklighet 

bryts. Slowmotioneffekten i samma race fungerar på samma sätt och distanserar 

tittaren och visar på att detta bara är effekter som ska roa betraktaren. Realismen är 

borta och i och med detta blir trovärdigheten mindre.  

  

SAMMANFATTANDE ANALYS, ALLA FILMERNA 

Konfliktlösningarna i slutscenerna 
Man kan se alla filmer som en transportsträcka där huvudpersonerna inledningsvis är 

snarare ungdomar än vuxna. Under filmens gång utvecklas de vilket gestaltas på olika 

sätt innan de i slutscenerna tar det definitiva steget ut i vuxenvärlden. I Ung rebell 

(1955) når Jim en lösning på konflikten i den nya staden. Man får som tittare en känsla 

av att han nu funnit sin roll och att de inte kommer flytta vidare. Flyttningen kan ses 

som ett försök att finna Jims identitet, ett sökande som nu tagit slut då han funnit en 
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flickvän och gjort upp med konflikterna som uppstått. I Sista natten med gänget 

(1973) gestaltas avstampet från ungdomen med att Curt lämnar småstadslivet bakom 

sig för att åka till college. Hela filmen har varit en konflikt där han och Steve 

diskuterat fram och tillbaka hur dom ska göra med college. Filmen avslutas med att 

Curts flygplan lyfter och flyger iväg. I likhet med de andra filmerna har också Curt fått 

kontakt med en tjej. De hann dock inte bli ett par innan filmen avslutas, men kontakten 

visas genom att Curt tittar ut genom flygplansfönstret och ser bilen som tjejen kör en 

vit Thunderbird. Slutet är alltså mer öppet och ovisst för tittarna. Klart är i alla fall att 

Curt lämnar sitt barndoms och ungdomsliv bakom sig. Också i Grease (1978) är 

huvudkonflikten löst och ungdomarna tar steget ut i vuxenlivet. Detta gestaltas i ett för 

denna film typiskt vis. I en drömbil lyfter Danny och Sandy mot himlen samtidigt som 

de vinkar ner mot marken där alla andra står och sjunger och dansar. Detta kan ses 

som att de nu funnit sina roller, lämnar ungdomslivet bakom sig och tar steget ut i 

vuxenvärlden. Strax innan har de lämnat ”lustiga huset” under ett musikalnummer. 

När de tillsammans springer ut ur huset ser man en skylt där det står ”Danger ahead”.  

Detta kan ses som att dom nu lämnat den problemfyllda ungdomstiden bakom sig. 

Strax efter detta frågar en i kompisgänget om de någonsin kommer att ses igen. Detta 

problem löser dom genom att sjunga en glad sång och dansa fram tills det att bilen 

kommer fram och lyfter upp huvudpersonerna. Här, liksom i Ung rebell (1955) har 

huvudpersonerna enats och blivit ett par som gemensamt tar klivet från ungdomen. 

 
Bilen och racingen i filmerna 
I alla tre racingscenerna som finns med i filmerna startas racen med att någon står 

mellan bilarna och ger tecknet för att racet kan börja. I två av fallen, Ung rebell (1955) 

och Grease (1978), är det tjejer som startar racen med sina skarfers. I dessa fall har 

tjejerna som startar racen relation till båda som kör. I Ung rebell (1955) är det Judy 

som startar racet och hon är Buzz flickvän, men blir efter hans död Jims flickvän. I 

Grease (1978) är det Dannys gamla tjej som nu är ihop med motståndaren Leo som 

startar. I den tredje filmen, Sista natten med gänget (1973), är det Terry, tönten i 

gänget, som startar racet med en ficklampa. I Ung rebell (1955) sker racet för att Jim 

ska vinna respekt hos sina nya fiender. Han ser ingen annan utväg än att ställa upp på 

racet i hopp om att genom detta vinna respekt. I Grease (1978) handlar det om att visa 
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sig tuffare än motståndargänget och i Sista natten med gänget (1973) måste John tävla 

i racing för att behålla sin respekt som den snabbaste i staden.  I alla tre fallen handlar 

det om en duellering där vinnaren vinner respekt och vördnad. Vinnarna i racen är 

alltid de som tillhör eller är del i gruppen som man som betraktare håller på. 

Motståndarbilarna går i alla scener sönder och i ett fall, Ung rebell (1955), dör 

motståndaren. Inte nog med att de förlorar racet, deras bilar går sönder i samband med 

att deras självförtroende krossas. 

I dessa scener använder man bilen som duelleringsverktyg. Liksom i westernfilmerna 

har man i förhand bestämt var duellen ska ske. Detta sker ofta är på avskilda ställen 

långt bort ifrån de vuxnas vakande ögon. Det är uppenbart att detta är en utövning som 

bara sker inom ungdomskretsar och i de filmer vi tagit upp är det bara killar som kör 

bilarna. I westernfilmerna dör också oftast den onda motståndaren. I samtliga race i 

analysen förstörs de onda motståndarnas bilar. I Ung rebell (1955) störtar 

motståndaren i sin bil ut över stupet och bilen exploderar. I Sista natten med gänget 

(1973) kör bilen av vägen, voltar och kraschar. I Grease (1978) kraschar inte 

motståndarens bil, men det går likafullt sönder och blir stillastående mitt i racebanan. 

Detta visar ytterligare på hur bilarna används som duelleringsverktyg, där förloraren är 

den onde. Men istället för att personen dör är det bilarna som går sönder. Det verkar 

ligga en stor symbolik i att bilarna går sönder. Man ska inte bara vinna racingen, utan 

helst vingklippa motståndaren också. En trasig bil är lika med ingen bil och detta är 

likvärdigt med att inte vara någon viktig.  

 

Som man kan läsa i samtliga analyser har bilen en stor betydelse. En del i detta är 

användandet av drive-in förrättningar i filmerna. Dessa ställen var ytterst knutna till 

bilen. Utan en bil kan man enligt scenerna i filmerna inte använda dom. Exempel på 

detta är när Danny sitter och tittar på en film på drive-in bion men Sandy. När Sandy 

blir arg och springer ifrån bilen ropar Danny att man inte kan gå ifrån ett ställe som 

detta. I Sista natten med gänget (1973) exemplifieras detta av en scen där Terry 

beställt mat på drive-in restaurangen. När personalen ser att han sitter utan bil, får han 

ingen mat eftersom den serveras på en bricka som är anpassad att hängas på bildörren. 

Detta visar hur oumbärlig bilen är i de samhällen som huvudrollerna lever i.  
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Gängen och rebelliskheten  
Travolta spelar den coola killen Danny som är ledare i gänget T-Birds. Danny och 

hans gäng hänger ihop med skolkompisarna i Pink Ladies. Gängen är något 

återkommande i de analyserade filmerna. I Ung Rebell har vi Wheels, i Sista natten 

med gänget (1973) finns The Pharaos och i Grease finns T-Birds, Pink Ladies och 

Scorpions. Gängen i filmerna är bilburna, bilen är för dom en samlingspunkt och har 

en sammankittande funktion. Det är viktigt för gängen att åtminstone utåt ha en tuff 

image. I Grease (1978) är Dannys gäng T-Birds i grunden snälla, rent av naiva i vissa 

scener. Det uppstår till exempel regelbundet barnsliga skämt med anspelningar på sex.. 

Ett annat exempel är en scen där en i gänget skjuter på de övriga med en vattenpistol. I 

Sista natten med gänget (1978) är det kriminella gänget i grunden också harmlösa. När 

Curt visat vad han vågat blir de snälla mot honom och vill ta upp honom i sin krets.  

Man kan se en skillnad i gängen i de olika filmerna på så vis att det är bara gänget i 

Ung rebell (1955) som är genomgående fientligt. En så våldsam scen som 

knivslagsmålet i Ung rebell (1955) är avlägsen i Grease (1978) och Sista natten med 

gänget (1973). 

 

Eftersom Grease (1978) och Sista natten med gänget (1973) är tillbakablickar på 50-

talet har man i dessa filmer anammat delar av den ungdomskulturen som fanns vi 

denna tid. Gänget som fenomen blir då en naturlig del i filmerna. Gängbildning är 

också en symbol för de nya grupperingarna inom den nya ungdomsgruppen. 

Ungdomarna frigjorde sig först från vuxenvärlden med tillhörande ansvar, som i Ung 

rebell (1955), för att sedan gruppera sig inom gruppen som i Sista natten med gänget 

(1978).  En annan berömd film från 50-talet som tar upp gängbildning är den 

kultförklarade The Wild One (1953) med Marlon Brando i huvudrollen. I denna film 

finns motorcykelklubben Black Rebels och gänget Beetles. Gängen visar inte bara på 

ungdomars frigörelse, utan även hur dessa gäng var förknippade med olika fordon. 

Man bildade alltså gäng kring ett intresse som till exempel kunde vara bilar. Detta 

givetvis för att den nya bilkulturen snabbt togs upp av ungdomarna. Man kan lägga 

märke till att gänget Black Rebels har i namnet med ordet rebell vilket var ett populärt 

ord i filmtitlar under denna tid. Det fanns förutom den i uppsatsen analyserade Ung 

rebell (Rebel Without A Cause, 1955) flera andra filmer som tog med ordet i sina titlar.  
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Rebel City (1953), Rebel in Town (1956), The Rebel Set (1959) och The Rebel (1960) 

är några av alla de filmer som hade med ordet rebell. Många av dessa filmer var 

riktade direkt till ungdomarna det kan tänkas att den nya upprorslustan inom filmen 

uppmuntrade och påverkade ungdomar att bli mer upproriska och avståndstagande till 

vuxenvärlden. 

 

Övriga intertextuella kopplingar 
Alkoholen finns närvarande i analysens alla tre filmer. Detta bland annat för att det är i 

tonåren som man börjar intressera sig för dessa drycker.  Den visar på ett frigörande 

från barndomen och ett första led in i vuxenvärlden. En scen där man ser att 

ungdomarna inte är vuxna är i Sista natten med gänget (1973) där Terry ska fixa sprit. 

Han ber först en man att köpa vin till honom. Mannen tar pengarna och går ut 

bakvägen från affären. Den andre han frågar går med på att fixa en flaska Old Harper. 

Denna man rånar butiken och springer därifrån efter att ha kastat en flaska till Terry. I 

denna scen får vi alltså se hur Terry i egenskap av tonåring försöker fixa sprit. Dessa 

drycker är endast till för vuxna och Terry har inte åldern inne.  Liksom i Ung rebell 

(1955) är alkoholen en del av den vuxna världen. När den förekommer bland 

ungdomarna, som hos Jim Stark i Ung Rebell (1955) och hos Terry i Sista natten med 

gänget (1973) har den inte en naturlig roll. Alkoholen blir en symbol i konflikten som 

uppstår hos tonåringarna, som står inför, men inte är inne i vuxenvärlden. Eftersom 

den tillhör den vuxna världen blir den upphov till bekymmer. I Grease (1978) 

förekommer alkohol i mycket begränsad omfattning. I Grease (1978) är i princip inga 

problem stora utan man tar i filmen det mesta ganska lätt. Alkohol förekommer vid två 

tillfällen. Det första är när tjejerna i Pink ladies dricker vin vid en tjejträff, som visar 

sig vara ett dessertvin. Det andra är när en person tar en klunk whiskey bakom ryggen 

på skolans rektor under skoldansen. Alkoholen har i denna film ingen problemfylld 

funktion till skillnad från de övriga. 

 

I Sista natten med gänget (1973) och Grease (1978) kretsar handlingen kring två 

institutioner, ställen som inte direkt har med handlingen att göra utan snarare fungerar 

som en miljö dit filmkaraktärerna regelbundet återvänder till. I Sista natten med 

gänget (1973) är det drive-in restaurangen och i Grease (1978) skolan. I detta fall är 
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det är det Rydell High som är skolan och runt historien återkommer regelbundet till 

skolan. I Ung rebell (1955) är skolan med i början när man får följa med Jim på hans 

första skoldag. 

 

Curt ser vid ett tillfälle när han sitter i baksätet i en bil en kvinna i en annan bil. Under 

hela filmen försöker han ta reda på vem detta är och han försöker få kontakt med 

henne. Han lyckas inte och ser som enda utväg att åka till radiostationen för att skicka 

ut ett meddelande i etern. Detta kan ses som en referens till Ung rebell (1955). Även i 

den filmen använder man sig vid ett tillfälle radion för att meddela sig. I Ung rebell 

(1955) är det Jim Starks antagonister som via radion förmedlar en hälsning till Jim.  

 

En annan intressant intertextuell koppling mellan Sista natten med gänget (1973) och 

Grease (1978) är när Danny och Sandy går in genom entrén till skoldansen. Bakom 

dom går en person som är mycket lik Terry i Sista natten med gänget (1978). Här är 

han bara en statist men har likadan utstyrsel som Terry i Sista natten med gänget 

(1973).  

 

RREESSUULLTTAATT//SSLLUUTTDDIISSKKUUSSSSIIOONN  
I uppsatsen ser vi att ungdomsbegreppet är närbesläktat med identitet. Det har handlat 

om ungdomsidentiteten gentemot föräldrarna eller vuxenvärlden som i Ung rebell 

(1955) och identiteten inom gruppen som i Grease (1978) och Sista natten med gänget 

(1978). Identiteten hos ungdomarna ligger nära gruppens eller är försök till att passa in 

och få respekt och samhörighet. I Ung rebell (1955) var ett av Jims största problem att 

han inte passade in i gänget, trots att han på flera sätt försökte.  

 

Ungdoms- och vuxenvärlden är i dessa filmer på kollisionskurs. De finns inte mycket 

förståelse för den andra sidan hos de olika världarna. De vuxna i filmerna verkar inte 

reflektera över ungdomarnas behov och intressen. Detta gör att det blir problem. 

Ungdomarna känner till vuxenvärlden och revolterar mot den, medan de vuxna inte 

känner till ungdomarns verklighet. Ungdomarna tillhör inte den bestämmande gruppen 

och de vuxna symboliserar det redan invanda rutmönstret och behöver inte hävda sig 

gentemot någon. Detta gör att vuxenvärlden inte behöver reflektera över sin situation. 
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Ungdomarna måste dock i dessa filmer positionera sig  gentemot den vuxenvärld de 

lever i. Detta görs genom skapande av en ungdomskultur som lånar olika saker ifrån 

vuxenvärlden och gör dessa till sina egna. Normaliseringsprocessen fungerar inte på 

dessa ungdomar och de måste isolera sig inom de egna grupperingarna, som till 

exempel gänget. Den nya ungdomskulturen distanserar sig då från det etablerade och 

har svårt att bli accepterade. Detta ser man tydligt i de problem som framgår i Ung 

rebell (1955).  I de andra filmerna i analysen har detta problem skuffats undan och det 

handlar här snarare om hur ungdomarna ska förhålla sig till varandra. Vissa attribut 

måste anammas av ungdomarna för att kunna assimileras i ungdomskulturen och på så 

sätt skapas en homogen ungdomsgrupp, som dock innehåller grupperingar. 

Ungdomsidentiteten stärks av detta, men det finns fortfarande problem med 

identiteterna inom gruppen.  

 

Ungdomsidentitet handlar inte bara om att vara ung. Filmerna visar även andra yttre 

faktorer, såsom kläder och framförallt bilar. Uppsatsen visar på hur olika grupper 

använder sig av bilar för att ”göra upp” och hur bilen kan vara viktig för det privata 

umgänget. Bilen är en viktig del i identifieringen av ungdomarna. Exempelvis kan T-

Birds önskan att ha en bil för att kunna tävla mot sina motståndare i Scorpions. Eller 

att mycket av John Milners identitet ligger i att han har den snabbaste bilen i stan.  

 

Ung rebell (1955) visar de problem som kan uppstå i samband med den ungdomliga 

frigörelsen. Problem som avsaknad av fadersgestalter, vänskap och 

tillhörighetsproblematik diskuteras i filmen. Gängbildning och våld finns med i filmen 

samt bilen som ett ständigt närvarande verktyg. I Ung rebell (1955) ligger dock inget 

fokus på bilen som fenomen, utan den fungerar mer som ett hjälpmedel och en hjälp i 

ungdomarnas frigörelse. Det finns dock vissa laddade scener där man inser vilken stor 

roll bilen har för de inblandade. Man använder i filmen bilen för att komma hemifrån 

bokstavligt och symboliskt. Som ett påtagligt verktyg som hjälper ungdomarna att 

frigöra sig från föräldrarna. Det fanns en möjlighet att fly hemmet på ett enkelt sätt. 

(Tidstypiskt och för tiden angelägen samhällelig fråga) Man har i senare filmer 

anammat drag från filmer som Ung rebell (1955). Exempelvis återkommer 

kappkörningsscener i senare filmer. Även om mycket av handlingen rör sig kring bilar 
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är Ung rebell (1955) ingen bilfilm, vilket de andra analyserade filmerna heller inte är. 

I Sista natten med gänget (1973) är bilen hela tiden närvarande. Filmen visar upp bilen 

som ”rum” och handlingen utgår från bilen. Här används bilens rum som den plats där 

huvudrollsinnehavarna interaktion sker. Bilens fysiska rum ger dem sitt personliga 

revir. Detta rum är en frihetssymbol som ger karaktärerna stora möjligheter att följa 

sina impulser. Det finns en paradox i bilen som frihetssymbol med många möjligheter, 

då den rumsligt är begränsad. Bilen är i Sista natten med gänget (1973) och i Grease 

(1978) identitetsskapande. Mycket av John Milners identitet ligger i att han kör 

omkring i den snabbaste bilen i stan. Det är det han är känd för. Utan sin bil är han 

alltså som vem som helst. I Ung rebell (1955) låg som bekant filmens fokus på 

alieneringen från föräldrarna. I de senare filmerna har en förskjutning skett. Från 

konkreta konfrontationer med vuxna till en värld där ungdomarna lever i en frihet, i en 

värld där de kan göra som de vill, där det visat sig att bland annat bilar en viktig del.  

 

Förmodligen är det inte filmen som sådan som under perioden från 50- till 70-talet 

som ändrats (då de två senare filmerna i analysen producerades). Det har skett 

någonting utanför filmens universum som påverkad synen på tonårskulturen kring 50-

talet. Detta har lett till att man ser till de nostalgiska delarna av denna era. Eftersom 

ungdomarna gjorde uppror mot den äldre generationen på 50-talet och skapade 

ungdomskulturer saknade föräldrarna och ungdomarna en gemensam historia. 

Föräldrarna hade inte upplevt något liknande som sina barn när de själva var unga och 

kände inte igen sig i de nya kulturerna. Under 70-talet uppstod en våg av 50-

talsnostalgi, vilket filmen Grease (1978) var en del av. Nu hade föräldrar och 

ungdomarna en gemensam historia, föräldrarna kände igen sig i ungdomskulturen och 

ungdomskulturen behövde inte problematiseras. Den hade nu en självklar position i 

samhället. 

 

 Detta är förmodligen en av anledningarna till att det skett en fokusförflyttning i 

filmerna. Det finns då ingen anledning att försöka lösa samtida problem. Samtliga 

filmer behandlar ungdomskulturen, tiden mellan barn och vuxen och de konflikter som 

där uppstår.  
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När arbetet med uppsatsen inleddes avsågs att se på bilens betydelse i filmer som 

gestaltades kring 50-talet. Allt eftersom visade det sig att de centrala delarna i filmerna 

kretsade kring frigörelsen från barndomslivet. När bilen varit med i filmerna har den 

varit en symbol för vuxenlivet. Den har varit en del av kulturen och kanske en hjälp 

för ungdomarna att hitta sin plats i vuxenvärlden. 

 

En lättsam attityd kan skönjas i filmerna som utspelas efter Ung rebell (1955). Det 

finns egentligen inga större problem. Efter att Ung rebell (1955) tagit steget ut i 

frigörelsen har efterföljande filmer kunnat visa ett nostalgiskt glatt 50-tal med stor 

framtidstro. 

 

Man kan säga att i uppsatsen får Ung rebell (1955) stå som den seriösa samhälleliga 

problemdiskuteraren där man problematiserar samtiden. Bilen finns med i denna även 

om inte fokus ligger på den. I Sista natten med gänget (1973) har en viss förändring 

skett. Problematiken med vuxenvärlden är inte lika närvarande, utan nu ligger fokus på 

ungdomarnas interna problem gentemot varandra. I denna film är bilen viktig. Allt 

kretsar kring den och bilen som kulturell arena etableras. I den sista filmen vi 

analyserat, Grease (1978), finns inte de seriösa diskussionerna med. Detta är en film 

med mycket yta och inget vidare djup. Det man har gjort i denna film är att gjuta en 

historia i en 50-tals form. Här är det intressanta att se bilens roll i en underhållande 

kontext. Man kan se det som att tiden tagit ut sin rätt genom att glömma bort 

problemen som kanske fanns och visa på de positiva nostalgiska sakerna med eran.  

 

I förlängningen innebär detta att man i den enda samtida filmen (Ung rebell, 1955) i 

uppsatsen kan se ett engagemang för problemen i samhället. Ung rebell (1955) är inte 

en 50-tals film på samma sätt som de andra två filmerna. Den handlar om sin samtid 

och problem i denna, medan Sista Natten med gänget (1973) och framförallt Grease 

(1978) handlar om en era sedd genom en annan tids ögon. Man har tagit ut symboler 

och företeelser som fanns under denna tid och på så sätt skapat en era som endast 

existerar i dessa filmer. Eftersom man gjort på detta vis har man till exempel förbisett 

att det under 50-talet fanns kvar attribut från 30- och 40-talet. Vi använder oss inte 

idag bara av saker från 2000-talet, utan till exempel saker från 80- och 90-talet finns 
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alltid närvarande i vår vardag. De senare producerade tillbakablickande filmerna är 

alltså mer selektiva i sitt förhållande till 50-talet och kan då ses som mer 50-talaktiga 

än de filmer som gjordes under 50-talet. Vi kan här se att 50-talet i dessa senare filmer 

är mer inriktade på föremålen än på problemen under denna tid. Ju längre tidsmässigt 

man är ifrån i det här fallet 50-talet desto mer homogent tenderar 50-talet att bli. Det är 

idag svårt att överhuvudtaget tänka sig en film som handlar om 50-talets ungdomar 

som inte innehåller bilar och rock and roll. Skillnaden mellan filmerna är att Ung 

rebell (1955) vill gestalta ett problem medan de två efterföljande filmerna vill gestalta 

en tidsepok visuellt. Om de två senare filmerna i analysen är mer 50-talsaktiga än den 

som är gjord på 50-talet innebär detta att de påverkar vår syn på hur 50-talet såg ut 

mer än den samtida filmen Ung rebell (1955). Om det förhåller sig så kan inte 

tillbakablickande film överhuvudtaget vara en spegel av den tid den gestaltar. Vi kan 

genom tillbakablickande filmer inte förstå den tiden de utspelar sig i, men vi kan förstå 

de attribut som den visar. Man kan anta att detta återkommer generellt i andra filmer 

som gestaltar tidigare årtionden än under den tid som de görs. Exempel på detta är 

filmen Tillsammans (2000) som utspelas 1975. Denna film fullkomligt kryllar av 70-

talsattribut, förmodligen betydligt mer än vad filmer från samma tid gör.  

 

Vidare forskning 
Analysen av filmerna Ung rebell (1955), Sista natten med gänget (1973) och Grease 

(1978) som utspelar sig på 50- och tidigt 60-tal skulle kunna utvecklas och se på 

utvecklingen hur det ser ut fram till dagens filmer. Man skulle vidare kunna titta 

närmare på relationen mellan ungdomsfilm och verkligheten i moderna filmer. Vidare 

skulle det vara intressant att studera genusaspekten på fenomenen kring bilen i 

spelfilm. Är bilen fortfarande en maskulin artefakt eller har det skett en förändring av 

förhållningssättet till bilar?  
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