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Inledning  
Att definiera ordet familj är inte alltid så lätt. Vi kan alla var och en av oss ha en föreställning 

om den. Kanske att en familj består av en mamma, en pappa och ett barn eller räcker det med 

mamma och barn? I boken Familj och samlevnad beskrivs  till exempel en familj så här: 

 

En familj kan med ett enkelt ord beskrivas som en samhushållande grupp. 

Fortplantning är ett av dess syfte och mål om att uppfostra och skapa tillhörighet. 

Man vill skapa gemenskap och en fast punkt i tillvaron, känna tillhörighet. 

Idealfamiljen består av likvärdiga medlemmar, som samråder och samarbetar utan 

förutfattade meningar om rangordning eller arbetsfördelning. Man håller ihop och 

respekterar varandra, ger spelrum för varandras egenart.1   

 

Men hur ofta ser det ut på det sättet? Likvärdiga medlemmar som samråder och samarbetar? 

Som ger spelrum för varandras egenart? Att en familj kan beskrivas som en samhushållande 

grupp? Familjefenomenet är intressant att undersöka, då det kan se ut på så många olika sätt. Vi 

är alla berörda av familjen. Dels av den vi växer upp med eller kanske inte växer upp med, men 

också  erfarenheter av andras familjer. Hur andra familjer ser ut och hur de fungerar. Många 

gånger skiljer det sig en del. Synen på familjen har också förändrats genom åren. Liksom vi har 

olika syn på vad en familj är, så kan man finna olika framställningar av familjen inom till 

exempel litteraturen, i TV och i film. Jag har funnit det intressant att undersöka hur familjen 

framställs i filmmediet. Vad ger man där för bild av familjen? 

 

Idén till denna uppsats uppkom när jag tittade på filmen Tillsammans (2000) 2 Jag hade tidigare 

sett filmen, men denna gång hade jag kvällen innan sett filmen Det blir aldrig som man tänkt sig 

(2000).3 Jag började då reflektera över hur man gestaltade familjen i dessa filmer. Jag tyckte mig 

kunna se en del mönster ju mer jag tänkte på filmer som gjorts under samma tidsperiod. Min 

bild av det hela var att de flesta svenska filmerna från slutet av 1990-talet och början på 2000-

talet skildrade familjer i något slags kaos, framställt på ett humoristiskt sätt men med en 

 3 Det blir aldrig som man tänkt sig, regissör Måns Herngren, Hannes Holm (Buena Vista, 2000) 

 

 

                                                 
1 Birgitta Linnér, Familj och samlevnad ( Stockholm 1978), sid 16-19. 
2 Tillsammans, regissör Lukas Moodysson (Sonetfilm, 2000) 
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allvarlig underton. Föräldrarna separerar och blir tillsammans igen, hemligheter som kommer 

fram, förvirring över föräldrarollen. Vem är mamma, vem är pappa, vem ska göra vad och hur 

ska man få tiden att räcka till? Jag tolkade det som ett försök att skildra samtida problem, ofta 

då på ett humoristiskt sätt genom att överdriva varje situation. Jag blev då nyfiken på hur 

familjen tidigare gestaltats. Jag började tänka på 1950-talets filmer (Jag kommer hädanefter att 

skriva enbart 50-tal respektive 60-tal i resterande text men kommer fortfarande mena 1900-tal), 

dels för att det är 50 år tillbaks i tiden och dels för att jag hade en bild av hur familjen 

skildrades då.. En bild av en lycklig, harmonisk familj där alla är skinande glada och utan 

bekymmer. Det kändes intressant att jämföra dessa två årtionden och jag började därför läsa in 

mig på 50-talet och se filmer från den tiden, filmer som visade sig inte alls leva upp till den 

bild som jag hade föreställt mig. De första filmerna jag såg skildrade prostitution, knarkaffärer 

och brottslighet, vilket skilde sig starkt emot den förutfattade bild jag hade haft av svenska 50-

tals filmer. Dessa filmer skildrade dock inte familjer och har inte kommit med i denna 

undersökning, de handlade om ungdomar på väg att bli vuxna. Jag fortsatte efter detta att läsa 

in mig på vilka filmer som gjordes under denna tid och de förutsättningar som fanns och kom 

då fram till att det var så intressant i sig självt och så pass stort att jag valde att bara 

koncentrera mig på hur familjen framställdes i den tidens filmer.  

 

Syftet med uppsatsen är att ge en bild av hur man skildrade familjelivet i de svenska filmerna 

på 50-talet. Hur den gestaltas och vad de ger för budskap? Min frågeställning är: 

Hur gestaltades familjen i svensk film på 50-talet?  

 

Mer precist har jag ställt följande frågor: 

Hur ser strukturen ut? (Vilka arbetar, hur många barn?) Hur ser familjerollerna ut? Hur 

gestaltas barnen? Hur ser förhållandet mellan föräldrarna och barnet/barnen ut? Hur ser 

relationen ut mellan föräldrarna? Vad ger filmerna för budskap? (bild av familjelivet, positiv 

eller negativ?)  

 

Ytterligare en fråga som är av en mera övergripande natur: 

Hur förhåller sig filmens framställning av familjen till andra framställningar? Så som i svensk 

TV på 50-talet. 
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De filmer som behandlas i denna analys är: Till glädje, Kastrullresan, Poker, Kvinnors väntan, 

Seger i mörkret, Resa i natten, Männen i mörker, Farligt löfte, Ett dockhem, Det är aldrig för 

sent och Musik ombord. Filmerna är alla gjorda på 50-talet och har historier som utspelar sig 

under denna tid. Valet av filmer har skett med hjälp av Svenska Filminstitutets bok Filmografi 

nr 5 där de filmer som hade premiär i Sverige på 50-talet redovisas. I denna undersökning görs 

två analyser, en utifrån ett formulär med uppställda frågor där samtliga filmer från urvalet 

analyseras och sedan en djupanalys av en av filmerna representativ för resultatet. I den andra 

analysen kommer fokus att ligga på dialogen. Analysmetoden är hämtat från Filmforskaren 

Tytti Soilas bok Kvinnors ansikte, stereotyper och kvinnlig identitet i trettiotalets svenska filmmelodram 

med vissa skillnader för att passa till denna undersökning.  

 

Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel om hur det såg ut i Sverige på 50-talet, hur man 

levde, hur filmindustrin såg ut, vilka filmer som gjordes och vad det fanns för filmmotiv. Detta 

för att ge en bild av vilka förutsättningar som fanns och ge en bredare bild av vad det var för 

filmer som gjordes under denna tid. Detta går att finna under rubriken bakgrund. Sedan följer 

ett kapitel om tidigare forskning där det bland annat tas upp om hur familjen framställdes i 

svensk TV på 50-talet och i  Husmorsfilmerna, filmer som på 50-talet visades på bio i syfte att 

utbilda hemmafruar. Dessa kommer sedan användas för att göra kopplingar mellan de 

framställningar som gjordes där om familjen med analysens resultat och redovisas i 

diskussionsdelen.   

 

I teori kapitlet går det att läsa om feministisk filmteori, den teori som har legat till grund för 

analyserna. Där tas det upp om Laura Mulveys och Theresa De Lauretis teorier om den 

klassiska filmens berättande, hur mansrollen och kvinnorollen ser ut på film och vad de har för 

funktioner. Efter det följer en utförlig redovisning för metod och urval. Hur filmerna har valts 

ut och hur jag har valt att gå till väga i mina analyser. Där redovisas även filmerna i ett diagram 

där det går att se vilket år de hade premiär, vilken genre de tillhör och vem som har regisserat. 

Det följs sedan av en resumé av samtliga filmer. 

 

Analysdelen börjar med att redovisa resultatet av formuläret. Resultatet är indelat under olika 

rubriker så som ”förhållandet mellan föräldrarna och barnet/barnen” och ”budskap”. Här 

kommer det fram hur familjestrukturen ser i ut i filmerna, hur mycket barnen finns med och 

vad filmerna ger för bild av familjelivet. Stycket avslutas sedan med en sammanfattning.  
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Efter det börjar avsnittet med djupanalysen där filmens handling och dialog först redovisas och 

sedan fortsätter med att redovisa resultatet av analysen. Uppsatsen avslutas med en diskussion 

där det diskuteras kring resultatet och de  kopplingar man kan dra med både tidigare forskning 

och teori. Där tas det även upp reflektioner över de egna valen och den egna rollen i arbetet. 

Bakgrund 

50-talets Sverige 

Det moderna Sverige växte fram under 50-talet. En ekonomiskt tillväxt ändrade människornas 

livsvillkor. Det är en period av hög sysselsättning och låg arbetslöshet. 50-talet ses som 

kärnfamiljens höjdpunkt under 1900-talet. Det var ett decennium med ovanligt högt antal gifta 

par och med ett fortfarande lågt antal skilsmässor och man gifte sig vid allt yngre ålder. 

Kvinnor behövde inte längre avstå ifrån att gifta sig för att kunna fortsätta förvärvsarbeta och 

satsa på en yrkeskarriär om det var vad de önskade. Statistiken över förvärvsarbetande kvinnor 

visade på en sakta ökning, men tilläggas bör att man då började räkna med kvinnor som 

arbetade halvtid. Den stigande levnadsstandarden gjorde det möjligt för fler att bilda egna 

hushåll och folkpensionen gjorde att pensionärer kunde ha råd att stanna kvar i eget hushåll. 

50-talet beskrivs i litteraturen som hemmafruidealets tid och det stämde in på den norm man 

hade men inte på den sociala praktiken. Statistiken talar för en ökning av yrkesarbetande 

kvinnor, då det nu gick att förena äktenskap och arbete. Det som dominerar under 50-talet är 

dock kärnfamiljen,  mannen som familjeförsörjare, huvudansvarig för den ekonomiska 

försörjningen och kvinnan som huvudansvarig för hushållsarbetet och barnomsorgen. I och 

med att fritidshem och daghem inte kommit igång på allvar var bristen på barntillsyn 

fortfarande ett starkt hinder för kvinnor att arbeta i större skala. Tvåbarns familjen var en 

dominerande norm på 50-talet och familjen skulle hålla ihop och barnen bo hos sina 

biologiska föräldrar.4  

 

Hemmafruideologin var som starkast i Sverige på 50-talet. Det fanns en tanke om att 

folkhemmet skulle innebära en utjämning av (klass)skillnader och skapa rättvisa i samhället. 

  

 

 

                                                 
4 Helena Bergman & Peter Johansson, Familjeangelägenheter, moder historisk forskning om välfärdsstat, genus och politik 

(Eslöv 2002) sid 261-266. 
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Kvinnorna borde ge plats på arbetsmarknaden för männen och inte söka sig dit. Debattörer 

menade att kvinnans uppgift var att ansvara för hem och familj på grund av att hon ansågs 

bäst lämpad för detta. För att uppnå detta ansåg man sig behöva underlätta hushållsarbetet för 

kvinnorna och att höja statusen för hemarbete, vilket man försökte göra genom utbildning. 

Man betonade att hemarbete var ett riktigt yrke och hemarbetets anseende skulle höjas genom 

opinionspåverkan. Under 50-talet kom också de så kallade husmorsfilmerna, ett samarbete 

mellan bland annat Kooperativa Förbundet och Folkhälsan. Det var filmer som visades gratis i 

biograferna och de var mycket populära. Filmerna bestod av en förening av säljande reklam och 

konsumentupplysning. De innehöll avsnitt om matlagning, heminredning, hälsa, skötsel av 

kläder och inköp. De var en del i ledet att förverkliga föreställningen om det ideala 

folkhemmet. Dessa filmer producerades från år 1952- 1976.5  

 

Förutom en tid av optimism har även 50-talet ibland beskrivits som den gråa, trista, naiva tiden 

eller en enda lång väntan på ungdomsupproret, resan ut i den stora världen och frihetens 

timme. 50-talets längtan efter det moderna skapade förändringar. Efter 30-talets depression och 

40-talets beredskapsliv blev 50-talet en tid för utopiska idéer om en ny fritid och nya 

vardagsrutiner, en tid av hembygge och semesterliv.6 

 

Filmen i Sverige på 50-talet. 

Film hade under krigsåren haft en högkonjunktur i Sverige och producerat 40-50 filmer per år. 

Biografägarna investerade i pampiga biopalats. Men efter krigsåren höjdes nöjesskatten. 

Höjningarna blev en utlösande faktor till den kris som  kom inom svensk film. 

Filmproduktionerna minskades och det blev stor motsättning mellan filmbolagen och staten. 

1951 protesterade filmbolagen genom filmstopp under ett års tid, för att få gehör för sina krav 

på sänkning av nöjesskatten. Kraven tillfredställdes, skatten sänktes och en form av återbäring 

infördes, beroende på hur bra filmen hade gått på biograferna. Systemet skapade dock 

orättvisor, de filmer som inte var lika framgångsrika fick klara sig med mycket små summor.7  

 

 
7 Christina Brochmann, , Filmboken del2 (Stockholm 1994) sid 250-251. 

 

 

                                                 
5 Tytti Solia, Dialoger, feministisk filmteori i praktik, en antologi (Stockholm 1997) sid 86-93. 
6 Barbro Blehr, Femtiotalister (Stockholm 1993)  sid 19-21. 
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Efter kriget visade sig publiken ha en oberäknelig smak. De gamla filmerna med 

beredskapsandan var inte längre på modet och det rådde en osäkerhet om vad som skulle ta 

över. Svensk film fick även konkurrera med de utländska filmerna  som nu kom i fokus och 

blev intressanta. Tidigare hade flera av dem inte kunnat visats på grund av censurskäl men 

kunde nu äntligen ses. Det blev svårt för produktionsbolagen att överleva och många gick i 

konkurs. Svensk Film lyckades klara sig tack vare Åsa-Nisse filmerna som blev en publiksuccé. 

Det var filmer gjorda med små medel och som gav hög utdelning.  

 

 

När sedan färgfilmen kom uppstod det problem igen. Färgfilm innebar ökade 

produktionskostnader, även vidfilmen som kom då innebar en ökad kostnad. Dessutom så 

började TV-sändningarna 1956. Det krävdes ytterligare sänkningar av nöjeskatten och ändringar 

i återbäringssystemet för att rädda svensk film. Men läget såg mörkt ut. Många biografer blev 

tvungna att stänga igen och filmproduktionen minskades ytterligare.8I och med de allt dyrare 

produktionskostnaderna började man filma på plats istället för i ateljé.  Tidigare hade den 

fotografiska utrustningen haft svårt för att klara av det rent tekniskt, men i och med stora 

framsteg inom film, kameror och lampor blev det möjligt. I gynnsamma förhållanden kunde 

produktionskostnaden minska med 50 procent.9  

 

Trots osäkerheten i Sverige var det fortfarande många som gick på bio. Efter en inledande 

nedgång efter kriget ökade besöken stadigt. Det var en minskning i början på grund av det 

ökade välståndet efter kriget då folk använde sina pengar på konsumtionsvaror, men sedan 

ökade det igen. 1956 gick omkring 80 miljoner svenskar på bio, så många hade det tidigare 

aldrig varit. Fler biografer byggdes, främst i storstädernas förstadsområden, men även 

landsbygden nådde sin största årsvolym detta år. Detta trots jordbruksnedläggningen som 

pågick och den avfolkning som skedde då ungdomar  mer och mer lämnade landsbygden. Att 

biobesöken ökade på landet anses som ett symptom av tristessen på landsbygden. Man hade 

inte annat för sig än att gå på bio. Trots att det var gott om biobesökare fanns det en oro bland 

biografägarna. Besked ifrån utlandet om Televisionens inverkan på biobesöken låg till grund 

för detta. Redan när Hyland sände sitt radioprogram Karusellen fick de svenska biografägarna 

 http://wwwfsfl.home.se/backspegel/location.html (20021120) 

 

 

                                                 
8 Brochmann, Christina, Filmboken del 2 (Stockholm 1994) sid 250-251. 

9 ”Nytt fältrop i svensk film Biografägarna, 29 oktober 1954 (20021110) 
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uppleva en liknande effekt eftersom många valde att stanna hemma på lördagskvällarna för att 

lyssna. Ett annat problem var de ökande biografdriftskostnaderna. Kostnaden kunde inte 

kompenseras med höjda biljettpriser då myndigheterna tidigare beslutat om prisstopp.10  

 

På slutet av 50-talet då tv:n spred sig mer och mer minskade biobesöken drastiskt. Fortast gick 

det i storstäderna och 1958 var det största förluståret. Andra orsaker var det ökade bilköpandet, 

resandet och att fritidsysselsättningarna blev mera varierade. Tröstande röster sa att televisionen 

så småningom skulle öka intresset för rörlig bild och då även öka intresset för bio igen. Men 

inget kunde dock dölja det faktum att TV:n var orsaken till biografernas publikras. Ungdomar 

fortsatte dock att gå på bio, de markerade en tydlig särställning med att avvisa TV:n. Ordet 

tonåring stod för mer än bara en åldersbenämning, det var en livsstil. En ungdomskultur växte 

fram som ville vara oberoende av vuxenkulturen, den var utseende och konsumtionsinriktad, 

samtidigt som den hade en dragning till våldsfascination och sexfixering. Man ville visa en 

markering emot vuxenvärlden. Utifrån kom det influenser så som James Dean inom film och 

Elvis Presley inom musiken.11 

Svensk film på 50-talet 

Överraskande nog blev tiden fruktbar för konstnärliga filmer. Kanske var det förvirringen och 

osäkerheten inom branschen som skapade denna djärvhet. Så länge det rådde en osäkerhet om 

publikens smak kunde man lika gärna satsa på rimliga konstnärliga projekt som något annat. 

De visades sig också att de konstnärliga filmerna fick ett internationellt marknadsvärde i det 

allt mera växande festivalsystemet i Europa som stimulerade kortfilm, dokumentärfilm och 

spelfilm i Sverige. Flera svenska regissörer vann priser på dessa internationella filmfestivaler 

bland annat Arne Mattson som vann Guldbjörnen 1952 med Hon dansade en sommar12 och Arne 

Sucksdorff med sin dokumentärfilm Det stora äventyret13 som cirkulerade och vann priser runt 

om i världen. 

Filmmotiven  

Den svenska landsbygden var ett populärt tema i den svenska filmen på 50-talet, den 

romantiserades, dramatiserades och ironiserades. Detta ses som ett samband med den 

                                                 
10 Leif Furuhammar, Filmen i Sverige (Höganäs 1991) sid 199-210. 
11 Furuhammar, sid 249-250. 
12 Hon dansade en sommar, regissör Arne Mattson (nordisk Tonefilm 1951) 
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13 Det stora äventyret, regissör Arne Sucksdorff (1953) 



strukturomvandling som skedde i det svenska samhället med en avfolkad landsbygd och 

ödesgårdar, en process som inte bara berörde bondebefolkningen. De svenska 

landsbygdsfilmerna förefaller ha fungerat som fiktionsterapi av detta trauma, en bearbetning av 

de förändringar som pågick. Det fanns tre huvudvarianter av landsbygdsfilmerna. På slutet av 

40-talet kom den första varianten som var historiska allmogefilmer som förhärligade de gångna 

tidernas traditioner och moraliska värden med en nationalromantisk formning. Budskapet var 

att ge en negativ bild av det moderna efterkrigssamhället. Vanligen skedde det maskerat i en 

actionladdad intrig med våldsamma mandomsprov och rustik erotik. Det var ett återblickande 

till och idealiserande av en svunnen bondekultur. Det som senare kom var de bondkomiska 

filmerna som Åsa-Nisse,14 filmer som både förlöjligade och hyllade den lantliga livsformen. Åsa-

Nisses orubbliga självtillräcklighet gav en motståndskänsla hos folk med rötter i den lantliga 

stilen som höll på att försvinna. Kritikerna ansåg att filmerna var spottkoppar och tävlade om 

att hitta det mest dräpande och kränkande omdömet men trots detta fortsatte filmerna att vara 

mycket populära. Främst var filmerna populära bland de yngsta och de äldsta åldersgrupperna 

och minst bland ungdomar. Den tredje kategorin landsbygdsfilmerna kallas 

”samtidsdramatiserande”. Hit räknas Hon dansade en sommar som gjorde segertåg och blev den 

svenska filmhistoriens största filmsuccé. Filmerna betraktade livet på landsbygden med ett 

nostalgiskt vemod. De romantiserade och sentimentaliserade det ursprungliga livet på landet. 

Även dessa framställde en kontrast emot den demoraliserande stadskulturen. 15 

 

Gemensamt för dessa var beskrivningen av förhållandena och framtidsutsikterna på 

landsbygden. Både de allvarsamma och de komiska, de historiska och de nutidspräglade 

filmerna har över sig en ton av sommardoftande frihetskänsla. Flera enskilda filmer innehöll 

stämningar av sommarlov, luffarromantik, naturdyrkan, civilisationsuppbrott, dröm om frihet, 

renhet och oskuld på väg att bli förlorad i det nya produktivitetskrävande, brutala och 

stadsdominerande industrisamhället. Filmer som Luffaren och Rasmus,16 Leva på ”Hoppet”,17 

Sommarlek,18 Sommarnattens leende19 tillhör denna kategori. Den svenska sommaren har aldrig 

                                                 
14 Åsa-Nisse filmerna, regissör Ragnar W Frisk (Svensk Talfilm) 
15 Furuhammar, sid 223-229. 
16 Luffaren och Rasmus, regissör Rolf Husberg (Artfilm 1955) 
17 Leva på ”Hoppet”, regissör Göran Gentele (Europafilm 1951) 
18 Sommarlek, regissör Ingmar Bergman (Svensk Filmindustri 1951) 
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19 Sommarnattens leende, regissör Ingmar Bergman (Svensk Filmindustri 1955) 



varit så förtrollande eller mer smärtsamt vacker som i de svenska 50-talsfilmerna.20 Det var 

sommarfilmer med ett uttryck av naturlighet och som snuddade vid det förbjudna. Med filmen 

Hon dansade en sommar av Arne Mattson etablerades fenomenet den "svenska synden" genom en 

kort, vacker och realistisk kärleksscen.21 Filmerna under denna tid handlade nästan alltid om 

ungdomar, deras kärlek och deras plåga, hur den paradisiska sommarens övergång till höst 

betydde steget in i vuxenlivets förfrusna stelhet. Det hade tidigare gjorts filmer som skildrat 

detta, men aldrig med ett så samstämmigt gestaltande av vuxenblivandet som en existentiell 

tragedi. Fram till mitten av 50-talet handlade de stora bolagens ungdomsskildringar påfallande 

ofta om gymnasister, skola och studentexamen.22  

 

Ett annat tillskott bland de svenska genrerna var ”ungdom-på-glid-filmena”. Filmer som på 50-

talet fick allt större marknad, trots att de var begränsade till en ungdomlig publik. Man frågade 

sig om inte den våldsamma aggressiviteten som skildrades var en första revirmarkering för en 

avgränsad ungdomskultur, ett försök att återge realiteterna i den sociala verklighet som man 

gav sig ut för att skildra. Dessa filmers subkulturella funktion hade mycket lågt prestigevärde 

hos den etablerade kulturopinionen. De betraktades och beskrevs genomgående som 

spekulationer i publikens sämre instinkter. Genren kan trots sin brutala framtoning ha ett 

släktskap med 1940-talets muntra filmer om präktiga ungdomsgäng, men i hög grad hämtades 

mönstrena från utlandet med ungdomsrebeller såsom James Dean. Filmerna fortsatte senare 

med destruktiva och självdestruktiva inslag och med dominerande våld, sex, kriminalitet, 

motorism, fartberusning, narkotika, homosexprostitution och vandalism.23  

 

Många av de filmer som gjordes handlade om individens konflikt med kollektivet, där 

kollektivet kunde vara familjen, klassen, ligan eller samhället. Det handlade framförallt om 

utstötning, isolering, avsöndring, påtvingad lojalitet och livsfientligt tvång eller i bästa fall om 

frigörelse och flykt.24I slutet av 50-talet tappade landsbygdsdramatiken greppet om publiken och 

försvann mer och mer. Istället dök deckare och musikkomedier upp, de blommade ett par år 

men vissnade sedan och försvann. Inget tycktes fungera. Samtidsproblem i en tid av ängsliga 

                                                 
20 Furuhammar, sid 223-229. 
21 Lars Thomas Braaten, Inledning till filmstudier, historia, teori och analys (Lund 1997) sid 212-215. 
22 Furuhammar, sid 223-229. 
23 Furuhammar, sid 223-229. 
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24 Furuhammar, sid 223-229. 



medelvägar rensades ut. Det nya decenniet, 60-talet inleddes med en försiktig ändring där 

rättsdebatten gjorde avtryck på filmduken.  Med skildringar av tidens atmosfär och tidens 

verklighet. Filmen försökte vara lika välvårdad, nystärkt, präktig och lagom frigjord så som det 

också var passande för tonårsungdomarna att vara.25 

 

Tidigare forskning 
Vad det gäller tidigare forskning finner man att när det gäller filmanalyser så handlar de ofta 

om analyser av en film, inte lika ofta som i detta fall en undersökning av en övergripande bild 

genom att analysera flera filmer. Däremot finner man flera liknade undersökningar inom TV-

fiktionen, undersökningar gjorda på TV-såpans värld eller på underhållningsprogram. I detta 

fall har det varit svårt att finna filmanalyser gjorda av familjen. Det som man främst stöter på 

är analyser av könsroller, med överlag en fokusering på kvinnans roll. Här nedan följer en 

redovisning av tidigare gjord forskning som behandlar liknande frågeställningar som ställs i 

denna uppsats. 

Representation och könsroller i TV 

Professor Georg Gerbner vid Annenberg School of Communications i Philadelphia, USA har 

sedan 60-talet kontinuerligt utfört innehållsanalyser på de tre stora TV-näten i USA och hittat 

mönster vad det gäller befolkningen i TV-världen. Gerbner har funnit att TV-världen innehåller 

tre gånger så många män som kvinnor och att den innehåller få skildringar av gamla, barn och 

ungdomar. Han menar att detta speglar värderingar som finns i samhället, vita, medelålders 

män från medelklassen är viktiga personer i samhället, medan barn, kvinnor, arbetare och icke 

vita är mindre viktiga. Gaye Tuchman forskare inom masskommunikation kom fram till att 

under 50-talet var en medelklassfamilj med far, mor och två barn vanligt i amerikansk 

television. Det var inte en tidstypisk familj men det var ett ideal och enligt henne så ger det 

som visas i massmedia signaler om vilken sorts familj som är uppskattad och godkänd.26  

 

 

26 Ulla B Abrahamsson, TV-världen och verkligheten, kvinnor och män i teater och film, delrapport 2 (Stockholm 

1985) sid 50-69. 

 

 

                                                 
25 Furuhammar, sid 258-259. 
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Internationell forskning har gjorts om könsroller och massmedier. I början av 80-talet 

sammanställdes det flera mönster då det gäller kvinnobilden som förmedlas jorden runt. 

Resultaten visar även här att kvinnor var underrepresenterade i utbudet. Både då det gällde hur 

många män eller kvinnor som var med i programmen allmänt, men också att kvinnor hade 

mindre centrala roller. Äktenskap och föräldraskap ansågs viktigare för kvinnor än män. Den 

förvärvsarbetande kvinnan hade i allmänhet typiska kvinnojobb, sällan sågs de i auktoritativa 

positioner som advokat, läkare, domare och i och med det sällan auktoritet över en vuxen man. 

Passivitet och emotionellt beroende framställdes som kvinnliga drag. Genomgående i TV-

program var kvinnor mer passiva än männen och passivitet och emotionellt beroende 

belönades medan fördelaktiga drag hos män som beslutsamhet, oberoende, kraftfullhet och 

ihärdighet ansågs inte önskvärda hos kvinnor. Kvinnorna belönades för sin overksamhet, men 

inte när de aktivt kontrollerade sina egna liv.27 

Svenska TV-serier 

Ulla B Abrahamsson har gjort en diskursanalys av svenska serier där hon undersöker 

genusmönster.  Hon redogör för sitt resultat i boken Kvinnor i svensk TV-fiktion från 1960-tal till 

1990-tal. Den visar att under 60-talets TV-serier började gifta kvinnor ge sig ut på 

arbetsmarknaden. Äktenskapet och familjen kom dock i första hand och arbetet med en 

sparsam deltidstjänst på andra. Kärnfamiljen var i centrum och äktenskapet förutsattes bestå. 

Familjen var den viktiga enheten och funktioner och rollerna fördelades. Hemarbete var 

kvinnans ansvar och mannen i första hand försörjare, dess företrädare utåt och dess överhuvud. 

Vad det gällde relationen mellan mannen och hustrun så illustrerades det att dialogen är viktig 

för att hålla relationen levande. Men kvinnan hade en förmåga att låta mannen bestämma vad 

hon skulle intressera sig för, hon vill bygga en gemenskap och göra sådant han uppskattar. Hon 

föreställer sig vad han kan tänka och hur han kommer att reagera och mannen antar en 

tolkningsrätt av hustrun och hennes vilja. Kvinnan är osäker och övertar mannens tolkning. 

Från 60-talet och fram till 90-talet som denna undersökning omfattar har man kunnat se 

förändringar men också mycket som stannat kvar. Under 80 och 90-talet skildras kvinnorna 

mera friare, de arbetar och har olika funktioner i samhällssektorn. Arbetslivet är det styrande 

men kärleken kan ibland ta över. Makt fördelningen börjar också förändras under 80 och 90-

talet då det kan förekomma att kvinnor är chefer över män. Fördelar och nackdelar med arbete 

diskuteras, fördelar med arbetskamrater men  nackdelen att inte ha tillräckligt med tid för 
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27 Abrahamsson, sid 73-75  



familjen och barnen. Familjen är fortfarande viktig under 80-talet även om den ibland faller 

sönder, men på 90-talet är individualisering det viktiga och familjen framstår som en temporär 

konstellation.  En familj som byter skepnad och funktion och skilsmässor börjar bli vanliga. 

Varje individ tar hand om sig själv. Kärnfamiljen finns dock kvar som ett ideal och en dröm.28  

 

Familjen i husmorsfilmerna 

I boken Dialoger kan man läsa artikeln ”Kvinnan i folkhemmet” skriven av Tytti Soila där hon 

analyserar innehållet i de så kallade husmorsfilmerna. I filmerna framställs modern som 

familjens maktcentrum, dess kraftkälla och generator. Husmoderns viktigaste uppgift är 

fostran, inte bara då det gäller barnen utan även mannen, där hon tillexempel förhandlar sig 

till att mannen 3 timmar i veckan sköter om familjens tvätt. En idealisk husmor skulle ha 

egenskaper som tålamod, självdisciplin och uppfinningsrikedom. Det framställs att vissa 

kvinnor har en medfödd ”blick och fallenhet” för de husliga sysslorna medan andra kan lära 

sig med övning, flit och lite fantasi. Samtidigt har hon det beteendet att aldrig be om något 

rakt på sak, istället antyder hon, lämnar vinkar eller anspelningar, hon manipulerar. 

Familjemedlemmarna får då avkoda budskapen och sedan förverkliga de underförstådda 

intentionerna. Fadern är hänvisad till periferin och har ingen självklar auktoritet, han låter sig 

överbevisas av både hustrun som sonen. Vad det gäller barnuppfostran ska barnen och maken 

underlätta moderns arbete genom att hjälpas åt, barnet lär sig då bland annat förberedas inför 

framtiden. Men de ska inte lära sig göra moderns arbete i folkhemmet utan efter sin förmåga 

och sin plats i systemet. Maken kan hjälpa till med disken, men han städar eller bäddar aldrig, 

det är moderns jobb. Men man kan underlätta hennes arbete genom att torka fötterna och byta 

till inneskor. Det finns även inslag i filmerna där det sägs att det gäller att fostra sig själv och 

familjen till fysisk och psykisk hälsa och även detta är moderns uppgift då hon förser dem rätt 

piller och vitaminer. Hon har även en skyldighet att vårda sig själv, om hon skulle fördärva sin 

kropp ” vad blir det då av familjelivet”, det är för familjens bästa som hon ska värna om sig 

själv. ” En pigg och frisk mor är grunden för glad och sund familj” säger en speakerröst i en av 

filmerna. Intressena i familjen delas in efter ålder och kön. Minsta dottern leker med en 

leksaksspis, storebror med plockepinn, storasyster med en följetong, mamman med en stickning 

  

 

 

                                                 
28 Ulla B Abrahamsson, Tidsandans skyltfönster?, kvinnor i svensk tv-fiktion från 1960-tal till 1990-tal (Stockholm 1999) 

sid 110-121. 
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och pappan med ett korsord och sin pipa. Pipan var ett tecken på maskulinitet och trygghet 

och användes ofta i reklam och filmer under 50-talet. Dessa filmer kan ses som en 

bruksanvisning för livet i folkhemmet, som presenterar ett ideal och ett sätt att uppnå det.29 

 

Mamma, pappa, barn i svensk TV 

Under 50 och 60-talet sändes många program i svensk TV som handlade om familjen, 

äktenskapet och  om mödrar och fäder. I TV programmen på 50-talet var familjesynen den att 

ansvaret för barnens välbefinnande låg helt och hållet på mamman, att pappan var frånvarande 

berodde på att han var familjeförsörjare vilket också gjorde att han hade rätt att vara 

frånvarande. Samhällsutvecklingen då papporna placerades på verkstad eller fabrik var orsaken 

till att de kom bort från hem och barn. De togs bort ifrån familjens vardag. Att det var 

mamman som hade ansvaret för hem och barn blev tydligt då allt som sades om ansvaret för 

familjen riktade sig till kvinnor, antingen med direkt tilltal eller att kvinnor talade om kvinnor 

och om relationen mellan mamman och barnet. För fadern var förvärvsarbetet något självklart 

och nödvändigt och hemmet skulle vara en lugn vrå där han kunde hämta krafter. En vanligt 

förekommande bild är fadern som sitter och läser en tidning ostörd eller den då han kommer 

för att sätta sig vid ett dukat bord. Det togs dock upp frågor om inte pappan gick miste om en 

känslomässigt tillfredställande kontakt med barnen i och med sin frånvaro. När det gällde 

faderns del i uppfostran så uppträdde han som den som hade makten att sätta punkt, han kom 

med det sista ordet efter att mamman tjatat och försökt få barnet att lyda. Men hans betydelse i 

familjeprogrammen var nästan obefintlig.30  

 

En annan problematik som behandlades var mammans dåliga samvete och hennes 

skuldkänslor, vare sig hon valt att var hemma eller att förvärvsarbeta. Eftersom det var 

mamman som hade ansvaret för barnens psykiska och fysiska välbefinnande var det viktigt att 

mamman var harmonisk. Detta kunde då vara ett skäl till att utveckla barnomsorgen eller 

tillfredställa hemarbetet genom att effektivisera och professionalisera det. I programserien 

Columbus fanns det med en expert som förklarade att kvinnorna måste välja att stanna hemma 

under de första barnåren om skuldkänslorna skulle undvikas. Då det gällde män och varför 

 

30 Madeleine Kleberg, Skötsam Kvinnosyn, Hem-och familjereportage i svensk TV åren 1956-1969 (Stockholm 1999) sid 

137-138. 

 

 

                                                 
29 Tytti Soila, Dialoger, feministisk filmteori i praktik, en antologi (Stockholm 1997) sid 
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inte de utförde hemarbete förklarades med  att om inte en man trivdes med hemarbete så 

berodde det på att han inte behärskade detta. Därför fanns det skäl till att kvinnor skulle lära 

sig hemarbete och uppskatta det och genom professionalisering kunde man motverka den 

tristess som kunde uppstå. I syfte att bevara och värna om kärnfamiljen framställdes därför de 

skilda ansvarsområdena som funktionella. Man diskuterade dock inte kvinnans 

beroendeställning till mannen genom hans ekonomiska makt. Den olikhet mellan könen med 

mannen som försörjare och kvinna som ansvarig för hem och barn, var grunden för 

programmens innehåll och behövde inte motiveras genom biologiskt eller sociokulturella 

resonemang, det byggde helt enkelt på att män och kvinnor hade komplementära uppgifter och 

legitimerades vetenskapligt av den framväxande sociologin.31  
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31 Kleberg, sid 138-143. 



 

Teori 

Feministisk filmteori  

Feministisk filmteori argumenterar för att den klassiska filmen är konstruerad för att 

tillfredställa den manliga åskådaren, att de kvinnliga rollfigurerna används för att tillfredställa 

den manliga medspelaren i filmen och den manliga åskådaren.32 Den argumenterar också för att 

den klassiskt berättande filmen befäster kvinnoförtrycket genom att framställa kvinnan som ett 

objekt (ofta ett sexobjekt), både för mäns handlingar och mäns blickar. Här tar man hjälp utav 

psykoanalysens teorier om det omedvetna och förklarar att filmupplevelsen i sig erbjuder olika 

former av njutning. Tittandet handlar om ett begär efter att skaffa kunskap om det privata och 

det förbjudna, en smygtittardrift som handlar om lusten att se en annan person (kvinnan) som 

objekt.33 Den feministiska filmteorin anser att den klassiska filmens kuvande av kvinnan 

grundar sig i ett system av lustfullt tittande och i en könslig indelningen av man/ickeman. 

Kvinnan är i den patriarkala kulturen definierad som den andre, något som inte är en man, 

symboliskt blir kvinnan negativ, (non-male) hon saknar penis (phallos).34 Feministisk filmteori 

menar att genom att representera kvinnor på detta sätt  upprätthålls och förstärks 

könsskillnaderna.35  

 

Laura Mulvey skrev på 70-talet artikel ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” där hon frågar sig 

hur det omedvetna i det patriarkkala samhället har strukturerat filmens form. Hon har använt 

sig utav psykoanalysen och delar av Freuds värdering av sexualiteten och om det omedvetna 

och använt det när det gäller beskrivningen av placeringen av kvinnan i en falloscentrisk 

ordning.36 Hon förklarar i sin artikel att kvinnans närvaro är ett oumbärligt element i filmens 

  

 

 

                                                 
32 Lars Thomas Braaten, Inledning till filmstudier, historia, teori och analys (Lund 1997) sid 89-90. 
33 Braaten, sid 169-171. 
34 Claire Johnston, ”Towards a Feminist Film Practice: some theses”. I: Movies and Methods vol II (University of 

California Press  London 1985) sid 322-323. 
35 Braaten, sid 169-171. 
36 Laura Mulvey, ”Visual Pleasures and Narrative Cinema”. I:  Movies and Methods vol II (University of California 

Press  London 1985)  sid 303. 
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berättande, men hennes närvaro tenderar att arbeta mot filmens historiska utveckling. Det är 

mannens roll som den aktiva som för historien framåt, han kontrollerar filmens fantasi och 

representerar makt. Filmstrukturen är uppbyggd så att det finns en kontrollerande huvudfigur 

som tittaren kan identifiera sig med, en man. Den manlige filmstjärnans karaktär formas inte 

som ett erotiskt objekt utan som ett perfekt, komplett, kraftfullt ideal. Enligt principerna för de 

ledande ideologierna för den berättande filmen och de psykologiska strukturerna som backar 

upp dem, kan inte den manliga figuren fungerar som ett sexobjekt. Den manlige åskådaren 

identifierar sig ogärna med denne figur. Den berättande filmen utgår från att tittaren är av 

manligt kön och i och med det är den kontrollerande figuren i filmen en man (protagonisten). 

Han kan få saker att hända och kontrollera situationer.37 Laura Mulvey använder sig av ett citat 

av Budd Boetticher i sin text för att förklara vad hon menar: 

 

What counts is what the heroine provokes, or rather what she represents. She is the 

one, or rather the love or fear she inspires in the hero, or else the concern he feels 

for her, who makes him act the way he does. In herself the woman has not the 

slightest importence.38  

 

Theresa De Lauretis menar precis som Mulvey att mannen gjorts till norm i filmen. Hon 

förklarar att anledningen till att mannen är subjekt i film och inte kvinnan är att 

subjektiviteten är kopplad till berättandets mekanismer. Enligt De Lauretis är möjligheterna för 

att en film ska utgå ifrån en kvinnlig åskådare små och det beror på att det som dominerar 

berättelsens framåtskridande  är ett manligt begär att avslöja och avtäcka.39  

 

En klassisk berättelse består av ett förhållande mellan två element enligt Lauretis, två 

grundläggande funktioner som är upprepbara i det oändliga i ett tillslutet rum. Det kvinnliga 

elementet är rummet och hindret i berättelsen, det manliga står för rörelse och förvandling. 

Om man skalar av de narrativa strukturerna finner man dessa grundfaktorer 

manligt/aktiv/dominans och kvinnligt/passiv/underkastelse som ett ofrånkomligt mönster. De 

  

 

 

                                                 
37 Laura Mulvey, ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” .I: Feminist Film Theory: a Reader, (Edinburgh University 

Press 1999) sid 62-64. 
38 Sue Thornham, Feministisk Film Theory: a  Reader ( Edinburgh University Press 1999)  sid 
39 Tytti Solia, Kvinnors ansikte, stereotyper och kvinnlig identitet i trettiotalets svenska filmmelodram ( Stockholm 1991) 

sid 30-32. 
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Lauretis menar att även om man skulle använda sig av omvända roller så som positiva 

kvinnohjältar så skulle det inte skapa någon kvinnlig subjektsposition i den filmiska 

representationen. Men hon hävdar att den feminina elementet är nödvändigt för berättelsen 

och att det borde finnas en möjlighet att rucka på manligt och kvinnligt genom att finna andra 

mönster för identifikation i representationen. Filmmakare borde försöka skapa nya sätt att 

tilltala åskådaren på och genom det bidra till en uppbyggnad av ett kvinnligt subjekt.40 

  

Jag känner dock att man kan ifrågasätta om inte den feministiska filmteorin fokuserar lite för 

mycket på kvinnan i filmen och glömmer bort mannen. När en film analyseras så handlar det 

om hur kvinnan framställs, vad det kan säga och vad det ger för bild av kvinnan. Mannen 

finns med som en koppling till historien om kvinnan. Teorierna bygger på att kvinnan i film 

tolkas utifrån mannen, att kvinnan ses som ickeman (nonmale) den andre, sedan i deras 

analyser när de analyserar mannen så är det utifrån kvinnan, det vill säga tvärtom. Han ses 

utifrån det synsättet att han är ickekvinna. Han analyseras utifrån ifrågasättandet av hennes 

situation och hur han påverkar den, hans egenskaper och handlingar jämförs med hennes. 

Mannen används i analyserna  för att tydligöra hur kvinnan framställs. I och med detta kan 

man undra om det inte bara förstärker könsskillnader och skapar ytterligare en svårighet i att 

skapa jämställdhet i filmen. Men frånsett det finns det många delar i den feministiska 

filmteorin som känns relevant och viktig. Som ifrågasättandet av den patriarkala ordningen i 

filmen liksom att film ofta verkar vara skapt för en manlig åskådare.41  

 

Valet av feministisk filmteori kom sig av att den är fokuserad på vad en film berättar, den 

narrativa delen i film och genom att jag ämnar göra en undersökning som innefattar 

analyserande av könsroller är den feministiska filmteorin användbar, då den problematiserar 

förhållandet mellan hur könen framställs. Jag har valt att använda mig utav deras teorier med 

den skillnaden att jag har som mål att ta med mannen lika mycket som kvinnan.42 

 

 

 

  

 

 

                                                 
40 Solia,sid 30-32 
41 Solia, sid 30-32 
42 Solia, sid 30-32 
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Metod 
När det gäller filmanalys finns det ingen enhetlig modell som man kan använda till alla 

filmanalyser. Den rörliga bilden har så många genrer och former och syftet med analysen kan 

vara så olika att det inte går att skapa en övergripande modell. Det finns däremot olika 

utarbetade analysmetoder som man kan använda sig av. I boken Filmanalys: En introduktion tas 

det upp om vissa överväganden man bör göra innan man kan börja sin analys. Först och främst 

bör man tänka på analysens kontext, dvs. man bör klargöra vad man vill uppnå med sin analys, 

vad för kunskap är jag ute efter och vilken kunskap förutsätter jag att mina läsare har? Man bör 

även observera och undersöka den film/filmer man tänkt analysera, hur den /de har mottagits 

och vad den/de har för historisk kontext. Förutom det bör man även reflektera över valet av 

metod och sin egen del i analysen.43  

 

Val av metod 

Valet av tillvägagångssätt när det gäller filmanalys kan gå till på olika sätt, man kan antingen 

analysera utifrån en teoretiker eller en utarbetad analysmodell. Jag har valt att utgå ifrån en 

analysmodell som filmforskaren Tytti Soila använde sig utav när hon skrev sin avhandling 

Kvinnors ansikte, stereotyper och kvinnlig identitet i trettiotalets svenska filmmelodram. Hennes metod 

gick ut på att hon genom att titta på de utvalda filmer fick fram flera genomgående kvinnliga 

karaktärsstereotyper. Dessa ställde hon upp i ett diagram där hon för varje film sedan kunde 

kryssa i vilka stereotyper varje film innehöll. På detta sätt fick hon fram en övergripbar bild 

över de vanligaste karaktärerna i 30-talets filmer. Efter detta gjorde hon fyra djupanalyser. Två 

djupanalyser på två filmer som fungerade som representanter för resultatet och ytterligare på 

två filmer då det fanns två filmer som inte passade in i det mönster hon kommit fram till44.  

 

Min analysmodell 

Min metod skiljer sig dock ifrån Soilas då jag har ett annat syfte och en annan frågeställning. 

Jag har valt att använda mig utav ett formulär med uppställda frågor som skapades innan jag 

 

44 Tytti Solia, Kvinnors ansikte, stereotyper och kvinnlig identitet i trettiotalets svenska filmmelodram ( Stockholm 1991) 

sid  

 

 

                                                 
43Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling,  Filmanalys: En introduktion (Lund 1999)  sid 7-8. 
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började titta på mitt urval. När jag sedan såg på filmerna kryssade jag i svaren på frågorna 

direkt. Samma formulär användes till samtliga filmer. (Mitt formulär med frågorna finns att 

läsa som bilaga, även det sammanställda resultatet). Efter att ha genomgått denna process med 

alla filmerna i urvalet har ett resultat sammanställts och analyserats. Detta redovisas i 

analysdelen och går även att jämföras med redovisningen som går att finna i bilagan. Precis 

som Tytti Soila har jag valt att djupanalysera, för att gå närmare in på hur familjen gestaltas i 

filmerna, ge exempel och visa en tydligare bild av resultatet. I detta fall har bara en film valts ut 

då det inte är samma omfång filmer som har analyserats. Den film som har valts ut är Resa i 

natten. Det är den film som jag anser bäst representerar resultatet. I djupanalysen har jag valt att 

koncentrera mig på dialogen och  filmens genomgående handling och budskap, då dialogen 

kan säga lika mycket som bilden. I och med att dialogen inte uppmärksammades i den första 

analysen kändes det relevant att göra en analys av detta. Det intressanta här är att undersöka 

vad de säger till varandra. 

Urval av film  

Att välja ut film ur 50-talets utbud har inte varit helt lätt. Under de tio åren gjordes det 314 

filmer. Metoden för urvalet har gått till så att jag i boken Filmografi  545 som innehåller 50-talets 

utbud läst alla de recensioner som redovisas. Utifrån dessa skrevs det sedan upp alla de filmer 

som någonstans gav intryck av att ha en familj med i handlingen vilket blev 30 filmer. Med 

familj menar jag en mamma och en pappa med minst ett barn, där båda föräldrarna är 

biologiska föräldrar och de bor ihop, åtminstone i filmens början. Efter det läste jag om de 

recensioner som valts ut och valde bort de filmer där familjen inte var i centrum av handlingen 

och de filmer där det handlade om en ensamstående pappa eller mamma med barn, då det var 

familjen med både mor och far jag ville studera. Filmer där barnens ålder låg på gränsen till 

vuxen valdes även bort. Efter detta urval blev det 15 filmer kvar. Utav dessa 15 valde jag sedan 

bort filmen "Körlkarlen" av Arne Mattsson då redan två filmer gjorda av honom hade kommit 

med i listan och den filmen verkade minst relevant för undersökningen. Anledningen till att 

jag valde bort en av hans filmer är den att jag ville ha ett så jämnt utbud av regissörer som 

möjligt ifrån denna tid. Likaså valdes Smultronstället bort av Ingmar Bergman av samma 

anledning. Ytterligare tre filmer valdes bort som visade sig vara barnfilmer då jag valde att 

analysera vuxenfilm. De filmer som valdes bort var Mästerdektetiven Rasmus46, Kalle Karlsson från 

                                                 
45 Lars Åhlander, Filmografi nr 5 (Svenska Filminstitutet Stockholm 1983) 
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46 Mästerdektetiven Rasmus, regissör Rolf Husberg (1953) 



Jularbo47 och Anderssonskans Kalle48. Kastrullresan som är en familjefilm fick vara kvar då den 

vänder sig till både vuxna och barn. 

 

Olika regissörer har olika sätt att skildra en historia och olika berättarstilar. Deras syn på vad 

en familj är och hur den borde vara kan påverka deras sätt att berätta. Att då använda sig utav 

flera filmer av en och samma regissör kan på så vis påverka resultatet åt ett håll, vilket jag ville 

undvika. Däremot finns det två filmer av Ingmar Bergman och två filmer av Arne Mattsson 

med på listan, det kändes relevant att fortfarande ha dem med i urvalet då de var de främsta 

regissörerna på 50-talet och stod för det största utbudet under denna tid. Att filmerna som kom 

med har stor spridning över åren och ett stort urval av regissörer och genrer har inte varit ett 

eget val, utan efter de kriterier jag ställt upp blev dessa kvar. Till min glädje kom en av de två 

verksamma kvinnliga regissörerna med  i detta urval. (Kvinnliga regissörer var något ovanligt.) 

 

De filmer som valts ut är: 

TITEL GENRE REGISSÖR UTGIVNINGSÅR 

Till glädje Drama Ingmar Bergman 1950 

Kastrullresan  Familjefilm Arne Mattsson 1950 

Poker Thriller Gösta Bernhard 1951 

Kvinnors väntan Komedi Ingmar Bergman 1952 

Seger i mörkret Biografi Gösta Folke 1954 

Resa i natten  Realism Erik"Hampe" 

Faustman 

1955 

Männen i mörker  Arne Mattson 1955 

Farligt löfte Thriller Håkan Bergström 1955 

Ett dockhem  Anders Henriksson 1956 

Det är aldrig för sent  Barbro Boman 1956 

Musik ombord  Sven Lindberg 1958 

 

Anledningen till att det inte står vilken genre alla filmer tillhör, beror på att jag inte funnit 

information om dessa. 

                                                 
47 Kalle Karlsson från Jularbo, regissör Ivar Johansson (1951) 
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48 Anderssonskans Kalle, regissör Rolf Husberg (1950) 



Resumé av filmerna 

Vad filmerna handlar om är väldigt olika, vilket är ganska självklart då de tillhör olika genrer. 

Thrillern har sin mordhistoria, dramafilmen och realismfilmen har en allvarligare underton 

och komedin skildrar sin historia mer humoristiskt. Jag tänker här redogöra kort vad varje film 

handlar om.  

Till glädje  

Filmen handlar om en man och en kvinna som spelar i en orkester, blir kära, gifter sig och 

skaffar barn. Kvinnan blir hemmafru efter att barnen kommit till världen och mannen satsar 

för att lyckas som solist. Familjelyckan går upp och ner då mannen är väldigt destruktiv och 

känslig vad det gäller sin dröm och sin karriär. Det blir många bråk, men slutar oftast med att 

de blir sams. Han är otrogen och de skiljs åt ett tag, men återförenas. 

Ka ullresan  str

i r t

Denna film handlar om familjen Larsson. En familj med sju barn där pappan är uppfinnare. 

Han har uppfunnit en kastrull som piper när maten är klar. Familjen är trångbodda och 

beslutar sig en dag för att ge sig ut på resande fot med häst och vagn för att sälja sina kastruller. 

Det blir ett äventyr för både föräldrarna och barnen. 

 

Poker  

En film om en man som fastnar i pokerträsket. Han har alltid varit emot spel, men blir 

indragen genom en vän. Han vinner en massa pengar och vill fortsätta spela. Det leder till att 

han senare spelar bort en massa pengar och blir besatt av att vinna tillbaka dem. Hans 

försummar sitt arbete och sin familj. De som ordnar spelen är skurkar som lurar folk på 

pengar. Detta kommer fram och skapar slagsmål där en av skurkarna blir skjuten. 

Huvudpersonen i filmen blir anklagad fastän han är oskyldig och filmen består dels av 

rättegångscener och tillbakablickar på hela förloppet. 

Kv nno s vän an  

 Filmen består av flera korta historier. Flera kvinnor sitter tillsammans i ett kök och samtalar 

om sina liv. Deras män är borta men ska komma hem denna kväll, de är spända inför detta 

och planerar hur de ska ta emot dem. Var och en börjar sedan berätta en historia ur sitt 
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äktenskap, en vändpunkt i förhållandet då båda insett att de verkligen älskade varann.  

Seger i mörk et  r

r

c e

Här får vi följa en mans livshistoria. Han började redan som barn uppfinna saker och är 

bestämd över att han vill jobba som uppfinnare. Det är dock en liten tvist med fadern, då det 

var tänkt att han skulle ta över gården. Men han får som han vill och börjar läsa till ingenjör. 

Han är kär i en flicka som väntar på honom, de ska gifta sig så fort han utbildat sig klart och 

fått jobb. Detta dröjer då det är dåliga tider, men till slut lyckas han och han blir en hyllad 

uppfinnare. Men han är med omen olycka där han förlorar sin syn och han tappar livslusten. 

Det slutar med att han vinner nobelpriset. 

Resa i natten 

En film om en man som arbetar som lastbilschaufför, gift med Birgitta som han har en dotter 

tillsammans med. Han har problem i äktenskapet och har andra flickor vid sidan av. Han lider 

även av yrselattacker som oroar honom och som gör att han är rädd för att mista sitt jobb. 

Männen i mö ker 

En film om gruvarbetare. Man får följa några män som jobbar i en gruva. Man får även följa 

deras hustrur och flickvänner som varje dag är oroliga för att det ska hända deras män något. 

Det händer också en olycka där några av de arbetande blir instängda. Filmen går ut på att man 

får följa de instängdas kamp att överleva. 

Farligt löfte 

En thrillerhistoria. Mannen i filmen är otrogen mot sin hustru med grannfrun. Älskarinnan 

blir mördad och han blir anklagad för mordet och häktad. Den riktiga mördaren går fri, det 

gäller nu för honom att på något sätt bevisa att han är oskyldig. Utan att veta det är också hans 

dotter i livsfara. Hon var vittne då hon såg mördaren innan mordet ägde rum.  

Ett do kh m 

Handlar om en man och fru som lever ett i deras syn idylliskt liv ända tills en dag då frun 

träffar en ny bekant. Det är en kvinna med starka feministiska åsikter och som övertygar frun 

om att hon blir orättvist behandlad och talar om för henne vilka krav hon ska ställa, hur hon 

ska bete sig mot sin man osv. Det skapar ett tumult då mannen inte gillar situationen. 
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Det är ldrig f r s nt a ö e

En film ur en kvinnas perspektiv. Hon är gift med en man som vill bli arkitekt. Han har dock 

inte lyckats förverkliga sin dröm och är ofta deprimerad över detta, hon är besviken över deras 

relation. Man får se återblickar ur kvinnas liv från det att hon är liten och senare när hon är 

tonåring och träffar sin blivande man. Filmen handlar om hennes väg tillbaka till glädjen och 

kärleken till sin man. 

Musik ombord 

Detta är en film med mycket sång i. Det handlar om en familj där hustrun har lagt ner sin 

karriär som musikartist och mannen slutat jobba som kapten och tagit kontorsarbete. De har 

bestämt sig för att satsa enbart på familjelivet. Dock har de båda en längtan till det tidigare livet 

men är ändå nöjda med de val det tagit. Samtidigt finns det två tyska musiker som vill övertala 

hustrun till att bli deras sångerska. De försöker med olika knep att övertala henne och hennes 

man att hon ska vara med i deras grupp vilket skapar komplikationer. (Filmen har vid flera 

tillfällen inslag av sångnummer.) 
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Analys 
Med hjälp av de frågor som jag ställde i min analysmodell fick jag fram ett resultat  som 

redovisas nedan. Det har i vissa fall inte varit helt enkelt att se klara och tydliga mönster då 

man ibland kan hitta undantag, men i filmerna har jag funnit mönster som upprepar sig och 

som jag här ska redogöra. Jag har valt att dela in analysen i fyra delar. Den första delen tar upp 

hur familjen skildras det vill säga hur strukturen ser ut, vem som arbetar, vem som fattar beslut 

och hur mycket barnen finns med. Den andra delen visar vilken relation föräldrarna har till 

sina barn och den tredje delen tar upp hur förhållandet mellan föräldrarna ser ut. Framställs 

relationen som kärleksfull och lycklig, visar de känslor, bråkar de? Efter det kommer en 

redovisning över vad filmerna ger för bild av familjelivet, vad de har för budskap.  

 

Hur gestaltas familjen? 

Hur mycket familjen har skildrats i filmerna har varit olika, likaså hur viktiga de har varit för 

filmens handling. En del filmer fokuserar på familjen och deras förhållande, andra på en av 

föräldrarna. Hur denne slits mellan jobb, familj och sina drömmar. I en av filmerna Männen i 

mörker skildras en familj bara kort i en scen. Överlag så fokuserar filmerna mest på föräldrarna 

och väldigt lite på barnen. Huvudrollsinnehavaren i filmerna är nästan alltid fadern, det var 

bara en gång som jag stötte på att modern var huvudrollsinnehavare och vid ett tillfälle var det 

ett barn. Däremot hade båda föräldrarna nästan lika ofta som fadern delad huvudroll, där de 

skildras på var sitt håll, deras vardag och deras dilemman i vardagen.  

 

Oftast är det bara en familj som skildras i filmerna eller möjligtvis två, där den andra familjen 

finns med vid några tillfällen men har ingen större roll i filmens handling. Familjerna i 

filmerna är inte stora, de har inte många barn. Oftast handlar det om ett barn eller två, vilket 

stämmer bra in på den bild av kärnfamiljen som hägrade på 50-talet, med just ett eller två barn 

som det idealiska. Ett stort undantag är dock Kastrullresan där det är en stor familj på sju barn 

som skildras. Men hela den filmen bryter emot de andra filmernas mönster, det är ett barn som 

har huvudrollen, familjen fattar beslut tillsammans, alla är glada och nöjda, de reser runt och 

verkar inte ha några bekymmer alls.  
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Gemensamt för filmerna är att familjen hålls samman, även om familjen sällan är lycklig och 

harmonisk helt igenom filmen så håller de ihop. Det är bara två filmer som skildrar att 

familjen splittras, det ena exemplet är i Det är aldrig för sent men det är inte den familjen som 

filmen handlar om, den familj som filmen fokuserar på håller ihop. Undantaget blir däremot 

Till glädje där familjen splittras och återförenas och sedan splittras igen då mamman dör. Det är 

också den enda filmen som inte slutar lyckligt 

 

Strukturen. 

I de analyserade filmerna är det fadern som är familjens försörjare och modern som sköter 

hemmet, i några få fall arbetar de båda, men man får aldrig eller väldigt sällan följa med 

modern på hennes arbete i de fallen då hon har något.  Däremot var det ibland så att mamman 

arbetade innan hon gifte sig, som skådespelare, sångartist eller orkesterviolinist, men slutade 

med det så fort barnen kom till världen. Då  koncentrerar hon sig på familjen. En kombination 

av arbete och familj verkar inte vara något som det ens reflekteras över. När man har barn 

stannar man hemma. I de fall då mamman har arbete så är det ändå självklart att det är hon 

som sköter om hemmet och har ansvaret för barnen, det vill säga det är hon som lämnar 

barnet till barnvakten, hon städar hemmet och hon lagar maten till familjen. Fadern behöver 

inte tänka på sådana saker när han kommer hem. Däremot tar han ibland jobbet med sig hem 

eller jobbar över. Båda föräldrarna verkar nöjda med den situationen eller åtminstone inte 

missnöjda så att det på något sätt visas eller nämns.  

 

Bland mödrar som arbetade förekom det bara två olika yrken, städerska eller hembiträde. Det 

innebar alltid för de kvinnorna att de utförde samma sysslor på jobbet som de utövade i 

hemmet. Bland fäderna skilde det sig mycket åt vilket typ av arbete de hade. De jobb som 

förekom var, uppfinnare (två filmer), gruvarbetare, arkitektassistent, kapten, violinist och en 

jobbade på bensinmack. Vad det gällde boendet så var det tre familjer som bodde i hus på 

landet medan resten bodde i lägenheter. I en film togs bostadsbrist upp som ett problem, det 

var i Kastrullresan där de började bli trångbodda. Pengar var inte ett problem utan bara att få 

tag i en större bostad. Det nämns att det borde finnas en stad där de alla ska få plats. Här 

kunde man då se en koppling till bostadsbristen som hägrade i städerna på 50-talet. Men i de 

övriga filmerna skildras inte bostad som något problem.  
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Familjerollerna 

När det gäller familjerollerna så skildrades mammarollen i filmerna på så sätt att kvinnan 

sköter om hemmet och bär ansvaret för barnen. Det fungerar som något självklart och inget 

som ifrågasätts, ibland som om det vore ett rent nöje och ibland bara likgiltigt och sakligt. 

Däremot i Männen i mörker med familjen som bara skildras kort i en scen hör man en protest 

ifrån mamman som då jobbar som städerska och får höra från sin man att det är stökigt. Han 

säger - Det var ju inte så här man tänkte sig ett hem! Hon svarar med att säga att hon städar på 

jobbet, så städar gör hon minsann. Han klipper av med - Åt andra ja! och slänger sedan igen 

dörren och går. Det var enda tillfället då problem med hemmets skötsel togs upp, i de övriga 

filmer är det relationen mellan föräldrarna som är den vanligaste problematiken. Problemen 

fokuserar mycket på mannen, mannen är nästan aldrig hemma, mannen är otrogen, mannen är 

fast i spelmissbruk, mannen vill utbilda sig vidare innan han vill gifta sig, mannen har svårt för 

att kombinera familjeliv med sina drömmar osv. Mannens problem blir även kvinnans 

problem och i det stora hela ett familjeproblem.  

 

Papparollen som oftast också är huvudrollen skildras genom att man ser en man som sitter vid 

sitt skrivbord i hemmet. Han skriver eller uppfinner något och får inte störas. Han kan också 

sitta i en fåtölj och läsa tidning eller sitta vid matbordet och vänta på maten. Han verkar inte 

reflektera över vad hustrun gör, utan är upptagen med sitt. Förutom i Farligt löfte då mannen 

vid ett tillfälle säger när han står med mostern i köket och torkar disk. - Tack och lov att man 

inte är kvinna. Det är det enda exemplet från alla filmer där det på något sätt sägs att det kan 

vara jobbigt eller tråkigt att göra hushållsarbete, man hör aldrig någon klagan ifrån kvinnorna. 

Fadern skildras som en självupptagen man, han sätter sig själv i första hand och familjen i 

andra hand. Inte så att han glömmer bort dem eller inte bryr sig, utan bara det att han har 

saker som måste göras först innan han kan finnas tillgänglig för familjen. I många filmer 

handlar det om att mannen har en egen längtan att tillfredställa eller en dröm att förverkliga 

eller möjligtvis ett problem att lösa. Modern visar inga tecken på egna drömmar eller 

förverkligande, fokus  ligger på mannen och barnen. Om det är några drömmar hon har så 

handlar de om ett lyckligt familjeliv. Familjen är det centrala i hennes liv.  

 

Mannen är överlag den styrande i familjen. Beslut kan diskuteras mellan föräldrarna, men det 

är tydligt att fader har det slutliga ordet. Även i Musik ombord som är en charmig film med 
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sånginslag, där det först verkar vara så att båda föräldrarna tillsammans tar beslut, men så 

märker man att pappan ändå är den styrande, då mamman som egentligen vill uppträda för en 

insamling inte gör det eftersom fadern är emot det. Istället tar hon till knep så att han utan att 

veta om det har blivit övertygad och gått med på att hon ska få uppträda i alla fall. 

 

Gestaltandet av barnen. 

Barnen har överlag ingen större del av handlingen, de syns i bakgrunden, är skötsamma, rara, 

säger en replik eller två och försvinner ur bild igen. Repliker som - När kommer pappa hem? är 

vanliga. Barnen syns mest i bild i samband med modern, hemma eller på besök hos någon 

släkting men också när det är dags för familjemåltiden. Barnen upplevs mest som ett sällskap 

till kvinnan i hemmet, något som förgyller tillvaron, de är små roande varelser. Kvinnan 

känner sig trygg och behövd genom barnen. De behöver hennes tillsyn, även om det i filmerna 

inte framställs som så krävande. Barnen klagar inte och stör inte sin föräldrar, de leker för sig 

själva och frågar alltid om lov innan de ska göra något. Det vanliga är att de familjerna som 

har två barn har en dotter och en son, vid ett barn är det överlag en dotter. Det fanns bara en 

film där ett par med ett barn hade en son. I Kastrullresan får barnen större utrymme än i andra 

filmer, även i Det är aldrig för sent då man får följa kvinnans återblickar från sin barndom. 

 

Förhållandet mellan föräldrar och barnet/barnen? 

Barnen som jag nämnde tidigare skildras främst  tillsammans med modern. De har god kontakt 

med varandra, de kommer överens, visar kärlek och omtänksamhet. Båda föräldrarna ger 

barnen uppmärksamhet men det är främst mamman som finns tillhands och tar ansvaret för 

barnet/barnen. Pappan är sällan hemma, han jobbar mest och barnen hinner han därför 

knappt träffa. Men när han gör det har han i de flesta fallen framställts med att ha bra kontakt 

med barnen, han visar att han tycker om dem, ger kramar. Vid ett par tillfällen framställs han 

som en lekfarbror. Han tar en liten paus från skrivbordet och leker en stund med barnet på 

golvet, eller läser en saga när det är dags för barnet att sova. I Farligt löfte svarar dottern vid ett 

tillfälle vid frågan vem hon tycker bäst om, mamma eller pappa? - Pappa, han är mycket kuligare. 

Han berättar sagor. Överlag verkar pappan ses som den som är rolig och mamman den som är 

trygg. 
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Om man ska jämföra skillnaderna mellan modersrollens framställning och fadersrollen så kan 

man se att i samtliga fall utom ett har mamman god kontakt med barnen och finns alltid till 

hands, undantaget finns i filmen Det är aldrig för sent i tillbakablicken då filmens 

huvudrollsinnehavare inte har så bra kontakt med sin mor, hon har inte tid med henne. När 

det gäller fadern är det bara i tre fall som han både finns där och tar ansvar, däremot framställs 

han i de flesta fall ha bra kontakt med barnet/barnen men att han inte är hemma särskilt 

mycket. I tre fall visar fadern ingen uppmärksamhet alls åt barnen. Mellan föräldrarna pratas 

det aldrig om detta. Mamman klagar inte över att barnen får se sin far för sällan eller att han 

borde uppmärksamma dem mer. Det sker överlag inga samtal om barnen i filmerna 

överhuvudtaget. Men genom barnens repliker och reaktioner när pappan kommer hem eller ska 

gå kommer det fram att barnet känner en saknad efter sin far. I filmen Poker finns det ett 

tillfälle där pappan ringer hem för att säga att han blir sen. Dottern säger - Åh pappa! Mamma 

och jag väntar så på pappa, när kommer pappa hem? Vi har bakat bullar. Det finns flera exempel på 

liknande repliker som till exempel i filmen Det är aldrig för sent där dottern i familjen säger - 

Ska pappa bort? Ska du bli borta länge? Eller i ett annat ställe i filmen  

- Pappa, pappa du får inte gå!  

 

Någon dialog mellan förälder och barn om detta sker inte. Barnet pratar varken med mamma 

eller pappa om sin saknad. Inte heller får man se föräldrarna någon gång i diskussion med 

barnen där de frågar hur de mår eller pratar om hur familjen har det. Det sker ingen 

konversation där barnen får komma till tals och berätta hur de känner sig eller får vara med 

och påverka beslut. Barnen verkar ovetandes om vad som sker runt omkring dem, blir inte 

indragna i de konflikter som uppstår. De leker för sig själva oberörda av omvärlden (förutom i 

Det är aldrig för sent, där modern har talat om för barnen att de ska flytta isär, man får dock 

inte se någon reaktion hos dem och veta vad de känner). Barnen i filmerna framställs som om 

de lever i sin egna värld och är upptagna med sitt egna lekande, är inte i vägen eller störiga, 

utan klarar sig själva väldigt bra. Mammarollen kan därför ses som väldigt enkel när det gäller 

skötsel av barnen. Inga konflikter skildras mellan moder och barnet/barnen och det är inte 

särskilt krävande att se efter dem. Inte heller skildras det att de har en nära relation på så sätt 

att de pratar om hur man mår, det pratas inte om känslor. Varken modern eller fadern har 

några bekymmer då det gäller barnen, den biten i familjelivet är inget problem. 
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Hur ser relationen ut mellan föräldrarna? 

Föräldrarnas relation utspelas främst i hemmet. Fadern kommer hem efter sitt arbete där 

modern har lagat mat. Föräldrarna pratar med varandra men det är oftast väldigt ytligt, mest 

sakligt prat och med en kort ton till varandra. Det känns inte som om de når varandra, det blir 

mest artighetsfraser eller ironiska pikar. Även när de pratar om hur de känner, hur de mår och 

kommer in på djupare diskussioner är det ofta som om de egentligen inte lyssnar på varandra. 

De pratar på om sina problem och glömmer bort att höra på vad den andre känner och hur 

den upplever situationen. De är förblindade av sina egna uppfattningar. De kommer överens 

om de vardagliga sakerna, men det finns saker som de inte tar upp, missnöje över att mannen 

jobbar så mycket eller att den andre inte visar kärlek och ibland blir det bråk, oftast om 

svartsjuka eller otrohet, men ibland även om ekonomi och om hemmet. I de fall då otrohet 

förekommer är det alltid mannen som är otrogen och i nästan alla fall vet kvinnan om det. 

Men hon konfronterar honom inte, berättar inte att hon vet. Inte förrän äktenskapet börjar 

hamna i en ohållbar situation och förhållandet är på bristningsgränsen.  

 

Inte heller verkar mannen lida av dåligt samvete över vad han håller på med, eller vara rädd för 

att förlora sin fru. Han har en ganska säker och känslokall inställning till det hela, eller 

åtminstone är han bara uppe i sitt att han inte reflekterar över hur hustrun mår. Han tänker på 

vad han behöver, vad han vill ha först och främst. Hon tar heller inte tag i situationen och 

säger ifrån. Det är som hon bara väntar på att han ska inse att det är henne han vill ha. En 

väntan och en förhoppning om att de ska hitta tillbaka till varandra. Hennes problem består 

främst i att hon inte är nöjd med sin relation med sin man, medan han har ett tomrum att 

fylla som han i några fall försöker göra med andra kvinnor. Detta stämmer in på de flesta med 

undantag på två av filmerna Kastrullresan och Musik ombord som skildrar en familj utan 

problem i äktenskapet. Där pratas det kärleksfullt och de verkar förstå och nå till varandra. 

 

Äktenskapet skildras i de flesta fall så att i början av äktenskapet är allting jättebra, de är kära, 

lovar att vara ärliga, ser med drömmande syn på familjelivet. Men sedan kommer verkligheten 

då mannen måste arbeta för att försörja familjen, de ses knappt och det blir slitningar i 

vardagen. De har glömt bort varandra någonstans på vägen, tappat gnistan.  
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Båda föräldrarna skildras som självständiga individer, de är inte bundna till varandra på det 

sättet att de inte skulle klara sig utan varandra. Det var bara i en film som det togs upp att 

modern kände sig låst och det var i Resa i natten  där modern ansåg sig vara tvungen att stanna 

i äktenskapet med tanke på barnet. Hon såg ingen utväg. Föräldrarnas relation slutar i nästan 

alla filmer med att de har en bättre relation till varandra än vad de hade i början av filmen. De 

inser att de älskar varandra och vill leva tillsammans. Initiativet till försoning är i de flesta fall 

från modern, konstigt nog när det ofta är fadern som gör misstag. Men det slutar ofta med att 

hustrun inser att hon varit bitter och glömt bort att visa uppskattning för mannen.  
 

Budskap 

Vad det gäller budskapet i filmerna så kan man se ett genomgående tema om att inte ge upp 

och att man inte får glömma bort att familjen är det viktigaste man har. Även om man hamnar 

snett eller är otrogen så kan man hitta en väg tillbaka. Filmerna säger att män ofta är otrogna, 

medan kvinnorna inte är det. De säger också att en man som är otrogen inte behöver se det 

som dödsdömt om hustrun får reda på hans snedsteg, kvinnor är tålmodiga varelser och har 

lätt för att förlåta de otrogna männen. De är beredda att offra mycket för att hålla 

familjeidyllen vid liv. Filmerna ger också ett budskap om att kvinnor anpassar sig efter 

männen. Det är först och främst mannens dröm som ska gå i uppfyllelse och hon är beredd på 

att vänta och att hjälpa honom nå sina mål. Även de filmer där det är mera jämställt i 

förhållandet så sker det ändå en större anpassning efter mannen än av kvinnan. Av fadern ges 

det en bild av en ganska svag man då han lätt faller för frestelser, men stark då han verkar mer 

självständig än modern och tar mer initiativ vad det gäller att ta tag i sitt liv, Han tänker mer 

på sig själv. Modern framställs som en stabil klippa, någon som offrar sig för sina barn och sin 

familj, hon är en god människan som inte gör misstag. Hon är stark då hon inte ger upp, men 

svag då hon accepterar mannens snedsteg, underkastar sig situationen istället för att göra något 

åt den och styra över sitt eget liv. Vad det gäller relationer så säger filmerna att mycket av de 

problem som finns inom äktenskapen beror på dålig kommunikation. Att man glömt bort att 

prata med varandra och lyssna på den andre. Ett vanligt problem är att man tänker på sig själv 

och sina egna behov och glömmer bort att den andre också har det. Men i slutet av filmerna 

inser de båda detta. 

 

 32

 

 

 



Sammanfattning 

De filmer som har analyserats har väldigt olika historier och tillhör olika genrer. Poker som 

handlar om en man som hamnar i spelmissbruk, Seger i mörker som är en biografi om en 

begåvad uppfinnares liv, Resa i natten som tillhör kategorin realism handlar om en 

lastbilschaufförs orolighet för att förlora sitt jobb, samtidigt som han är otrogen mot sin fru. 

Av de elva filmerna som analyserats är det två filmer som utmärker sig gentemot de andra och 

det är Musik ombord och Kastrullresan. Det som skiljer dem från de andra filmerna är att 

familjen är i fokus och att de skildrar ett idylliskt familjeliv utan problem. Båda filmerna har 

en glad framtoning, hela familjen skildras och verkar ha ett harmoniskt liv och filmerna är 

väldigt humoristiska. (Det är härliga filmer man blir glad av.)  

 

Överlag är handlingen i samtliga filmer fokuserad på någon man oavsett vilken genre filmen 

tillhör och det handlar överlag om hans arbete. Filmerna handlar inte så mycket om 

familjelivet utan mera om just mannens arbete och förhållandet mellan hustru och man, deras 

relation till varandra och deras problem i samlivet. Filmerna har något slags vemod över sig, en 

grå ton där det känns som om karaktärerna inte lever det liv de egentligen skulle vilja. 

(undantaget är Kastrullresan) De har allt de behöver, men har en längtan efter något annat. 

Mannen har en dröm som han vill uppfylla och kvinnan en önskan om ett mera idylliskt 

familjeliv. Hon längtar efter ett liv där familjen gör mer saker tillsammans och har en önskan 

att få känna mera gemenskap mellan sig och sin man. I flera filmer skildras det en känsla av 

besvikelse över hur det blev att kliva in i vuxenvärlden och ta ansvar, deras fantasi om 

framtiden som unga blev inte verklighet.  
 

Männen skildras som någon som söker efter ett bättre liv, eller efter något han saknar, medan 

kvinnorna skildras som om de väntar på bättre tider. En väntan på att mannen ska inse att 

familjen är det som är det viktigaste och sådant som  jobbet eller missbruket inte får förstöra 

familjefriden. (Återigen undantag Kastrullresan och Musik ombord, där allting mer eller mindre 

är idylliskt) Hustrun är dock ändå väldigt förstående och tålmodig då det gäller mannens 

frånvaro, även om hon är missnöjd över den. Hon förstår att jobbet betyder mycket för 

mannen och att han måste arbeta. Hon klagar inte på honom men nämner en önskan om att 

han skulle kunna ha andra prioriteringar.  
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Resultatet visar mycket på vad det är för bild som ges av familjen, hur man gestaltar den genom 

bilden. Analysen har gjorts utifrån ett formulär där fokus har legat på hur de inom familjen 

agerar emot varandra och hur ofta de är i bild. I formuläret har det inte tagits med vad som 

sägs, vad de säger till varandra, dialogen kan ha lika stor betydelse som bilden. För att få en 

bättre bild, en helhetsbild av hur deras relation gestaltas behövs det även undersökas vad de 

säger till varandra.  
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Djupanalys  
För att ge en tydligare bild av hur familjen gestaltades på 50-talet har jag valt att redovisa mera 

utförligt vad en av de analyserade filmerna handlar om, vad som sägs och hur det gestaltas. Jag 

har koncentrerat mig på dialogen i filmen och främst på den dialog som sker mellan mannen 

och hustrun och föräldrarna och barnet. Detta  för att dialogen är en stor del i gestaltandet av 

familjen. Jag valde Resa i natten då jag ansåg att den passade in på de mönster jag funnit i min 

tidigare analys. Efter en redovisning av filmen kommer jag att redogöra för hur dialogen har 

använts i filmen och vad den säger om familjen. 

 

Resa i natten av Erik Faustman 

Filmen handlar om Gösta som är långtradarchaufför och gift med Birgitta sedan åtta år. 

Tillsammans har de dottern Gunilla. Gösta är huvudpersonen i filmen och det mesta av filmen 

utspelar sig ute på vägarna, inne i hans bil eller på de rastställen som han har längs vägen. 

Hustrun får man också följa, hennes tankar och känslor inför äktenskapet och vardagen, men 

hon skildras nästan bara i takt med att Gösta är hemma. Filmen skildrar Göstas liv på jobbet, 

hans relation med jobbarkompisarna, tjejer som han möter på vägen och hans rädsla för att 

förlora jobbet. Han får nämligen då och då yrselattacker som kan vara livsfarligt i hans arbete 

och han är därför rädd för att förlora jobbet. Samtidigt har han problem med äktenskapet, 

stämningen går upp och ner mellan honom och Birgitta. Han når inte fram till henne, de 

förstår inte varandra. Han söker sig därför till andra kvinnor som han träffar på vägen då han 

jobbar. Han träffar bland annat Irene en kvinna som drömmer om att bli stjärna. De träffas 

genom att hon med en vän liftar vid vägen och blir upplockade av Gösta. Hon ska till Malmö 

för att jobba på en teater. Gösta och hon inleder ett förhållande och ses varje gång han har en 

körning till Malmö. Det finns även med en parallell historia i filmen om Åke, Göstas 

jobbarkompis. Åke är kär i Britt-Marie och har planer på att förlova sig med henne, problemet 

är dock dels att han ska rycka in i lumpen men också att det finns något som Britt-Marie inte 

vill berätta för honom. 

 

Filmen börjar med mörker och man ser långtradare som kör i natten. Stora lyktor sveper förbi 

och lyser upp vägarna. Inne i en lastbil sitter två män. Den ene säger –Är det inte typiskt, just som 
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man ska till och gänga sig och skaffa våning. Den andre säger  –Äh, ta det lugnt nu. En vacker dag 

sitter du där i rävsaxen och ylar och undrar varför du hade så in i helsike bråttom.  

 

Detta är inledningen på filmen, vi vet ännu inte vilka de är men man förstår av dialogen att 

den ene är gift och har en ganska bitter syn på äktenskapet. Den andre har en längtan efter att 

få gifta sig och slå sig till ro, men har något som hindrar drömmen från att bli uppfylld. 

 

Det är Åke och Gösta vi ser inne i bilen. De diskuterar det faktum att Åke ska rycka in i 

lumpen och hans längtan efter att förlova sig med Britt-Marie. Man förstår att de är nära 

vänner och man förstår även att det är en stor gemenskap mellan de olika chaufförerna på 

vägarna när de stannar vid ett rastställe. Vid raststället kommer en ung tjej framspringandes till 

Gösta. Hon söker hans uppmärksamhet men blir avvisad, han snäser av henne och hon går 

besviket därifrån. Fast senare så säger han till henne att han tänkt att hon ska få åka med när 

han ska till Malmö, vilket gör henne glad. Man får en känsla av att det här har hänt förut. 

Flickans reaktion och hennes blickar  säger att någonting har någon gång hänt mellan dem och 

genom grabbarnas snack förstår man att det är väldigt vanligt att ta med sig flickor i bilen. 

 

När Åke och Gösta är på väg igen kommer oroväckande musik och man ser Gösta ta sig för 

ögonen. Han ser dåligt och börjar köra över på andra sidan vägen. Han ropar oroligt på Åke 

som sover, men han hör inte. Gösta stannar intill vägen och låter Åke ta över. Detta är första 

gången en yrselattack visas, men man förstår av dialogen att det inte är första gången det skett 

och att det är ett problem som Gösta inte vill erkänna är ett problem. 

 

Åke säger åt Gösta att han borde gå till en läkare men det vill inte Gösta höra talas om. –Låta 

dem sno körkortet så jag blir sittandes där hemma! Nä, jag är bara trött, det går över. Åke svarar att 

det är för mycket brudar som är felet, att han skulle ta det lite lugnare. –Åja, du skulle ha som jag 

du, stackars sate som tänker gå och gifta sig utan att vara tvungen.  

 

Här får vi bekräftelse på att han har andra flickor. Man får även ännu en gång tecken på 

bitterhet över sitt äktenskap. Men man vet fortfarande inte varför eller vem denne fru är.  

 

Nästa scen ser vi en kvinna med en dotter, det är Birgitta och Gunilla. Göstas fru och dotter. 

De går tillsammans i skogen. Dottern säger –Tror du att pappa vaknat nu?  –Det kan väl hända, vi 
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får väl se svarar mamman. Dottern springer iväg och mamman efter, men ramlar i gräset, varpå 

dottern utropar –Mamma ramla omkull, det ska jag tala om för pappa! Hon vänder sig sedan om 

och springer vidare och mamman efter igen. –Akta dig du!, säger hon och skrattar.  

 

De ser ut att njuta av att vara ute i naturen och trivas i varandras sällskap. De skrattar och har 

roligt tillsammans. Pappan finns här med som en central figur, fastän han inte är närvarande. 

Han nämns av dottern vid två tillfällen i denna korta scen och man anar en saknad eller en 

längtan efter pappan ifrån dotterns sida och en mera nonchalant attityd ifrån mamman då hon 

svara -Det kan väl hända, v i får väl se. 

 

Pappan ser man sedan stå och raka sig när mor och dotter kommer hem. Dottern skyndar sig 

att berätta för pappa att mamma ramlat. Pappan svarar med att trallandes sjunga –skvallerbytta 

bing bong och med ett skratt säga att inte ska hon väl skvallra på mamma inte. De leker lite med 

raklöddret som sedan råkar hamna på mammans näsa vilket utlöser ytterligare ett skratt. 

Stämningen är på topp, det känns som en lycklig familj. Vilket är förvånande efter de tidigare 

intrycken och en aning förbryllande. 

 

Men den trevliga idylliska stämningen bryts senare då mamman och pappan är själva i 

sovrummet. I tystnaden som råder ligger det en spänning i luften. Den tidigare så skrattande 

mamman och pappan är nu allvarliga. Modern frågar –När ska du åka? Hon står med ryggen 

emot honom och  är ganska kort i tonen. Han svarar att han ska åka dagen efter. Hon verkar 

besviken och frågar om han måste det, svaret blir ett kort  javisst. Det följer sedan en dialog 

mellan dem då hon i och med att hon ska ta fram en duk inser att de inte köpt någon ny sedan 

de gifte sig för 8 år sedan. 

 

Birgitta: vad lyckliga vi var då! (Hon sitter på sängen och han bakom henne) 

Gösta: Var vi? 

Birgitta:  Var vi inte? 

Gösta: Jovisst var vi det! (Han tar tag i henne och lägger ner henne på sängen)  

Birgitta: Nä, inte nu! Gunilla kan komma in. 

Gösta: Bry dig inte om det, va? 

Birgitta: Åh Gösta, åh Gösta! 

Gösta: Du är fin du Birgitta. Tänk att det är roligare att förföra dig än någon annan efter så många 

 37

 

 

 



år!  

 

Detta skapar en reaktion hos Birgitta som ber honom att släppa henne. Han försöker lugna ner 

henne och säger att det var inte så han menade. Men hon vill inte lyssna. Hon säger att hon 

tycker att han borde få nog av alla flickor som han har på vägarna och låta henne vara ifred. 

Han säger – Jorå, och förresten kunde jag skaffa ett ordentligt jobb inne i stan, jag kan hela visan!  

 

Det är tydligt att de har olika syn på hur de vill leva sina liv och har svårt för att mötas. Ändå 

syns det att de båda verkligen tycker om varandra. Hon är på väg att ge hän och visa sina 

känslor i hans första försök till närhet, men så kommer kommentaren om att det är roligare att 

förföra henne än andra. En sårande mening som får henne att rygga tillbaka. Hon kommer 

tillbaka till verkligheten och blir påmind om hur det står till. De har svårt för att lyssna på 

varandra, en bitterhet har tagit över i deras förhållande. Någonstans har de förlorat sig i sig 

själva och vad de saknar. Man får inte klart för sig var det började gå fel i deras förhållande, 

men det verkar inte har varit någon avgörande händelse utan en successiv process under årens 

lopp. Det blir tydligare och tydligare i deras dialog att de verkligen glidit ifrån varandra.  

 

Hennes kroppshållning är stel när han lägger sin arm om henne och säger –Måste det vara på det 

här viset? Hon svarar med - Det beror väl på dig! Så fort du kommer hem innanför dörren ska du ut 

på vägarna igen. Jag bryr mig inte om det, bara du låter mig vara ifred! Det är tydligt att hon visst 

bryr sig. Hon är trött på att han aldrig är hemma, är missnöjd över den situation hon befinner 

sig i. Anser att det är hans eget fel att det är som det är, att han får skylla sig själv. Han svarar 

med – Jag ska inte peta på dig! Förr orkade du åtminstone låtsas! Här anas en saknad efter 

bekräftelse. En besvikelse över att inte vara önskad eller åtrådd. Hon svarar – Jag kan tröttna jag 

också. Kanske är det så hon uppfattar det. Att han tröttnade på henne och därför sökt sig till 

andra.   

 

Diskussionen går sedan vidare och slutar med att hon säger – Vi skulle aldrig ha gift oss! Jag var 

en idiot som gjorde det. Han svarar med att säga – Det var väl inge och göra åt det, med en unge på 

väg! Hon går ut ur rummet och han står kvar.  

 

Det är kväll och de har en avskedsfest för Åke som nu ska in i Lumpen. Vi får se Britt-Marie 

och Birgitta inne i sovrummet prata. Britt-Marie gråter men vill inte säga vad det är. I denna 
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scen får vi höra det förklarat hur Birgitta känner sig i sitt äktenskap. Man börjar förstå att hon 

känner sig låst och ensam, att hon har en längtan efter förändring. 

 

- Ibland skulle jag vilja vrida på gasen och komma ifrån alltihop. Men så tänker jag på Gunilla. Det 

kan låta hemskt, men ibland kan jag se på henne när hon ligger och sover och så tänker jag att hon 

kunde bli sjuk och dö, så jag kunde slippa ifrån allting. Jag skulle inte bry mig om vad som hände, bara 

jag kom härifrån.  

 

Hon önskar att hon bara fick bry sig om sig själv. Hon berättar också att hon blir rädd för sig 

själv och att hon ibland undrar om det är hennes fel att det är som det är. Att det kanske inte 

är han som har blivit annorlunda. 

– Jag vill bara såra honom och ge igen, fast jag menar det inte alls egentligen, egentligen längtar jag 

bara! 

 

Här får man verkligen det bekräftat att hon vill få en förändring i sitt liv. Man får också klart 

för sig att hon är medveten om sina känslor och sitt beteende. I och med att hon säger att hon 

försöker såra honom fast hon inte vill och att det kanske är hennes fel att det är som det är, så 

visar hon en medvetenhet om att det kanske inte bara är hans fel. Vad det är som hon anser 

hos sig själv kunna vara orsak till slitningarna är dock oklart. 

  

Gösta är tillbaka ute på vägarna igen. Denna gång står det två flickor vid vägen och liftar. Det 

är Irene med en vän. De får åka med Gösta och hans nya arbetskamrat. Senare åker Irene och 

Gösta ensamma i och med att Irenes väninna skulle till Norrköping och inte till Malmö och 

åker istället med någon annan. Irene flirtar med Gösta som inte är sen att besvara det. De 

tillbringar senare natten tillsammans och detta är början på deras förhållande. Han stannar hos 

henne i Malmö ett par dagar. Man får se dem springandes invid hamnen. Han jagar henne och 

de skrattar. Hon vet om att han är gift, men tycker inte att det gör någonting.  

 

När Gösta är på väg tillbaka hem står Åke invid vägen. Han har rymt från militären för att få 

träffa Britt-Marie som har skrivit ett brev och gjort slut. Under resan berättar Gösta för Åke att 

han har träffat en tjej, Irene. Han beskriver henne som en lättsam tjej att umgås med.  

 

– Hon är klok som en nöt, men på samma gång så förbaskat kul. Fast hon inte förstår ett ljud av vad 
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man säger så förstår hon ändå! Man kan faktiskt snacka med henne, ja jag brukar säga saker som 

jag aldrig brukar säga till Birgitta.  

 

Tydligen har Irene något som han saknar i sitt äktenskap. Han berättar att han säger saker till 

henne som han inte berättar för Birgitta. Men i filmen märks inte detta. Man får aldrig se Irene 

och Gösta i något djupare samtal. Det som skildras är ganska ytliga samtal om allmänna saker. 

Men det är tydligt att han är road då de träffas, man ser honom ofta glad och skrattandes. Åke 

frågar oroligt om tänker skiljas, men svaret blir aldrig i livet! Men han erkänner att det är 

allvarligare än vad det brukar vara. Tydligen ser han inte förhållandet som något allvarligt trots 

allt, inte tillräckligt för att bryta sitt äktenskap.  

 

I hemmet sitter mamma och dotter och skrattar och leker en lek med händerna.  Gösta och 

Åke kommer hem. Senare kommer även Britt-Marie, hon är ditbjuden för att Åke och hon ska 

prata ut. Men det funkar inget vidare, hon vill fortfarande inte säga vad det är och försvinner 

därifrån.  

Samtidigt svimmar Gösta nere i källan när han sågar virke, vilket gör alla oroliga. Åke måste 

lova att inte säga att det skett flera gånger.  

 

I nästa scen får man se Birgitta och Åke på ett fik. Birgitta är orolig för Gösta nu när han har 

svimmat och tycker inte att han ska åka iväg igen. Hon berättar för Åke vad hon känner för sin 

situation och sitt äktenskap. Hon anförtror sig till honom om sina känslor. Hon säger att hon 

önskar att allt vore annorlunda, att Gösta kunde ha ett jobb i stan så att de kunde gå på bio på 

lördagar och ha bjudningar ibland som alla andra. Hon vill ha det tryggt och skönt, är trött på 

att var ensam. Hon frågar även Åke om inte Gösta har någon annan i Malmö, men Åke ljuger 

och säger att det vet han inget om. Men Birgitta förstår bättre. – Nä, alltid hålla ihop, nästa gång 

är det din tur och gå bakom ryggen på din flicka. Då är det skönt att kunna lita på kompisen. De 

samtalar vidare och tycker båda att det är lättare att prata med varandra om problemen än med 

sina respektive partners. De verkar funka bra ihop, de förstår varandra. Samtidigt ser man att 

det finns en slags spänning mellan dem, de verkar attraherade av varandra. 

 

Gösta ska ge sig iväg igen, han har ett jobb att sköta och ska åka till Malmö. Åke stannar kvar 

och bor hemma hos Birgitta och Gösta. När Gösta väl kommer till Malmö får han inte det 

bemötande han hade väntat sig. Irene har nu fått en huvudroll och dessutom en chans att få 
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kontrakt i Danmark. Hon har inte tid med Gösta, som då ber henne dra åt helvete. Nästa dag 

står dock Irene vid hans bil och ber om ursäkt. Det visar sig att hon inte fick något nytt jobb 

och var nu arbetslös. Därför vill hon få åka med honom så att hon kommer hem igen. Vilket 

hon också får, bara hon håller käften och låter honom vara ifred. På vägen hem stannar Gösta 

till hos Britt-Marie. Han vill prata med henne om Åke. Hon erkänner för honom att hon är 

med barn, men att hon inte vet om det är Åke eller en annan som är fadern. Detta är orsaken 

till att hon gjorde slut.  

 

Hemma är Birgitta och Åke ensamma, det märks att de dras till varandra. Birgitta erkänner att 

hon skulle kunna älska honom om hon hade träffat honom innan Gösta. Han frågar om det är 

för sent. De står tätt omslingrade och hon säger att hon tycker om honom. Han säger att det är 

fel, Gösta då? Hon bryter sig ifrån honom.  

 

– Gösta ja! Jag är alltid rädd att det ska hända honom något när han är ute och kör. Samtidigt tänker 

jag, nu kör han ihjäl sig, nu just nu. Åh, vad skönt så är det slut! Nä, jag är inte riktigt klok.  

 

Hela denna scen ter sig ganska lustig. De kan inte sluta röra vid varandra, står och håller om 

varandra samtidigt som de pratar om hur fel det är, att detta inte får hända. Det ser hela tiden 

ut som om de när som helst ska kyssa varandra. Åke säger att det är fel, men samtidigt som han 

gör det tar han ett hårdare grepp om Birgitta och är på väg att kyssa henne. Om vart annat 

håller de om varandra och släpper varandra. Detta sker dramatiskt,  kanske lite väl dramatiskt. 

 

Hon säger att hon inte orkar längre.  Hon pratar även om att Gösta sitter i  bilen med sin 

flicka nu och gör klart för Åke att hon vet att det är så. Hon vill veta vem hon är och nu 

berättar Åke allt. Birgitta omfamnar Åke igen och hänger runt hans hals, hon säger – Du måste 

hjälpa mig så att jag inte gör något vansinnigt. Du måste! Hon säger detta samtidigt som hon 

omfamnar honom så hårt hon kan och lutar ansiktet som för att bli kysst.  

 

Precis när de ska till och kyssas så ringer telefonen. Det är Gösta. – Jasså det är du! Säger Birgitta 

när hon hör hans röst. – Hur har du det med Irene? Hon berättar för Gösta att hon vill skiljas. 

Han säger att det där får de prata om senare. Han måste prata med Åke. Det är nämligen så att 

han vet att polisen är ute efter Åke och han vill varna honom att de nog är på väg dit för att 

hämta honom.  
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Gösta kör så snabbt han kan hem med Irene sittandes brevvid sig. Gösta pratar med Irene om 

att han älskar Birgitta och att han aldrig tänkt att hon skulle kunna sticka iväg så där utan 

vidare. Det är klart och tydligt att han inte reflekterat över hur hon mått i äktenskapet eller hur 

hon påverkas av de val han gör, att hon skulle kunna tröttna på honom. – Henne har man ju 

alltid trott att man haft i gott förvar. Irene säger att Åke och Birgitta säkert har delat säng och 

haft kul, att de skrattat åt honom. Hon säger också att det är typiskt karlar att tro att just deras 

fru är trogen, medan de själva ligger med andras fruar. Lite senare fastnar de på vägen, det är 

halt och det behövs kedjor på däcken. Här lämnar Irene Gösta och liftar med någon annan. 

Gösta får hjälp av några och kan köra vidare. Han börjar se dimmigt igen, tar sig för ögonen 

och kör vingligt. Nästa scen får vi se honom hos doktorn. Han får förklarat att hans problem 

beror på blodsockerbrist, att det finns hopp om att fortsätta arbeta som långtradarchaufför. 

Han behöver bara vila en vecka. Hans oro inför att mista jobbet är över. Han går därifrån 

lättad och glad. 

 

I hemmet ser vi Åke och Birgitta samtala i soffan. De ska precis kyssas när dottern ropar på 

mamma. Birgitta säger då till Åke. – Jag känner mig bara så ensam, det blir inte bättre på det sättet.  

 

Gösta kommer in och ser dem tillsammans. 

– Jaha, hon hade rätt, jag ska inte störa! Birgitta som blivit orolig undrar vad som hänt. Han 

berättar att han svimmat och kvaddat bilen. Det hela startar ett tumult där allt kommer 

fram. Åke får reda på att Britt-Marie väntar barn och att hon inte vet vem som är fadern. 

Sedan kommer polisen och hämtar Åke.  

 

Nu blir Gösta och Birgitta ensamma. Här vänder scenen på ett oväntat sett. Gösta säger att det 

är väl inte mycket att göra. Birgitta säger, - Se på mig, jag är väl också kvinna. Hon släcker 

lampan och sätter på musik. Gösta säger att det är sent att hon borde tänka på grannarna och 

Gunilla. Hon tittar rakt på Gösta och säger att det struntar hon i. Hon ler och han ler och de 

går emot varandra. Hon förklarar för Gösta att det aldrig varit något mellan henne och Åke. 

Han svarar leende– Vad gör det? Nu när du spelar grammofon, väcker ungen och grannarna va?  

De samtalar om yrseln och om Åke och Britt-Marie.  

Sedan frågar Birgitta: 

 - Är de så mycket roligare att  vara med än jag, de där andra? 
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Gösta: – Idiot!.. Det är så svårt att prata om sådana här saker. Du!(och de pussas) Hon säger – Du 

förstår man måste bara tro att det ska gå, det var det jag började göra ikväll när jag såg dig komma in 

sådär ledsen, trött och förstörd. Du…… ( orden dör bort och de kysser varandra, scenen slutar) 

 

Det är natt. Man ser Gösta och Åke tillbaka i arbete igen och de sitter inne i bilen och 

samtalar. Detta är filmens slutscen. 

 

Gösta: Skönt att känna ratten i händerna igen! 

Åke: Hur är det hemma då? 

Gösta: Skapligt numera, jorå fint. 

Åke: Man har haft en tid att tänka över saker därborta. 

Gösta: Jorå, annars är det inte så dumt att vara gift. 

Åke: Mycket ska man höra innan öronen trillar av.  

 

Scenen slutar med att Gösta släpper av Åke vid Britt-Maries hem och säger att han kan stanna 

där och bli upphämtad på hemvägen. Gösta kör vidare själv i natten. 

 

Hur används dialogen? 

Dialogen utgör en stor del av filmen, det mesta som berättas i filmen sker genom dialogen. Det 

skildras inte många försök att berätta något genom att uttrycka det med bilder. Det är inte ofta 

man får betrakta personerna i filmen utan att de säger något. Det gestaltas inte bildmässigt vad 

de känner. Man får inte se dem i scener där de till exempel tänker eller scener där man kan 

enbart får känna av stämningar. Det är genom replikerna mellan skådespelarna som man får 

reda på hur saker och ting ligger till. Som i början av filmen då Åke och Gösta pratar och man 

genom replikerna förstår att Gösta inte har det så bra i sitt äktenskap. Det berättas där, långt 

innan vi får se det gestaltas. Det gestaltas heller inte särskilt mycket i filmen, det finns till 

exempel bara två scener där Gösta och Birgitta är ensamma där man får se hur de agerar mot 

varandra, deras kroppsspråk och attityd. Man får därför ingen större kännedom hur deras 

vardag ser ut tillsammans, det är bara dialogen, det som berättas med ord som ger en bild av 

detta. Likaså när det gäller andra delar utav filmen. Vi får inte se mamman sitta ensam på 

kvällarna missnöjd över att Gösta är borta, det är istället när hon talar med Britt-Marie om sitt 

äktenskap som det kommer fram. Överlag i filmen är det replikerna som hela tiden förklarar 
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och förtydligar situationen.  

 

Samtidigt förekommer det flera repliker som kan vara svåra att tolka eller tolkas på många 

olika sätt. Som i scenen i sovrummet med Gösta och Birgitta i början av filmen då det sker en 

dialog om deras relation. Gösta säger –Jag ska inte peta på dig! Förr orkade du åtminstone låtsats. 

Hon svarar –Jag kan tröttna jag också. Vad menar Gösta med sin replik? Vad är det hon har 

låtsats tidigare? Att hon älskade honom, eller låtsades tycka om när han tog i henne? Kanske 

något helt annat? Hennes svar –Jag kan tröttna jag också, innebär det att han någon gång har 

tröttnat på henne och att hon nu har tröttnat på honom? Det är inte klart och tydligt vad de 

menar, även om man förstår situationen ändå.  

 

Många repliker känns i filmen som om de hänger i luften. Det sägs nåt och sedan försvinner 

ämnet bara iväg. Det ges ingen förklaring till uttalandet eller vidare information så att det blir 

tydligare vad det är som sägs. Man får som tittare själv tolka in och lägga till resten. När de 

talar så handlar det mera om påståenden än frågor och svar. Som om de liksom bara halvt om 

halvt lyssnar på varandra eller att de lyssnar men tar inte in vad som sägs utan spinner vidare 

på något annat eller drar det ytterligare ett steg direkt. Som i slutscenen med Åke och Gösta i 

bilen, där de pratar om hur läget är nu. 

 

Gösta: Skönt att känna ratten i händerna igen! 

Åke: Hur är det hemma då? 

Gösta: Skapligt numera, jorå fint. 

Åke: Man har haft tid att tänk över saker där borta. 

Gösta: Jorå annars är det inte så dumt att var gift. 

Åke: Mycket ska man höra innan öronen trillar av! 

 

Om vi  tittar på det övergripande så ser det ut så här: Gösta kommer med ett påstående, Åke 

ställer en fråga, Gösta svarar, Åke kommer med ett påstående, Gösta svarar ytterligare på den 

tidigare ställda frågan och Åke avslutar dialogen med ett påstående. Tydliggör man det på detta 

vis ser man att det är mer en envägskommunikation än en tvåvägs. Det är inte en 

kommunikation där en fråga får ett svar och följs av en följdfråga. Det ger ett intryck av en 

ganska ytlig dialog, de går inte in djupare på ämnet. Vad som mer kan uppmärksammas i 

denna dialog av det jag tidigare nämnt är att det är ganska lösryckta meningar där man får fylla 
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i med egna tolkningar. Som i meningen - Skapligt numera, jorå fint, vad innebär skapligt, det 

säger egentligen inte så mycket, har de bättre kommunikation nu, visar de mera känslor. Man 

får inte reda på så mycket om hur deras förhållande ser ut. Vad är det som har förändrats då 

det förut inte hade varit bra och nu var det skapligt? Han är ju tillbaka i samma arbete som låg 

till grund för många problem!  

Hur gestaltas familjen genom dialogen? 

Nu när jag har förklarat hur dialogen används i filmen ska jag mera gå in på hur familjen 

gestaltas genom dialogen. Vad är det de säger till varandra och vad ger det för bild? Hur agerar 

de emot varandra?  

 

Gösta och Birgitta är väldigt korta och kyliga emot varandra när de pratar. Mestadels är det 

som sägs anklagelser eller försvarstal.  

Gösta: –Måste det vara på det här viset? 

Birgitta: - Det beror väl på dig! 

 

Eller på ett annat ställe: 

Birgitta: - Vi skulle aldrig ha gift oss! Jag var en idiot som gjorde det. 

Gösta: - Det var väl inge och göra åt det, med en unge på väg! 

 

Istället för att prata om hur de känner väljer de istället att skylla på den andre. Det är den 

andres fel att det är som det är. De erkänner inte sin egen del i situationen när de talar till 

varandra. Birgitta visar dock tecken på det när hon talar om för Britt-Marie hur hon har det i 

sitt äktenskap. Hon berättar där att hon ibland undrar om det är hennes fel. Gösta däremot 

nämner aldrig att han funderar på att han kan ha en del i problemet. Dialogen är här viktig för 

att förstå situationen. Det är den som talar om för oss om deras relation, samtidigt som den 

inte ger så mycket information. 

 

Vad anser de då vara problemet i sitt äktenskap, varför trivs de inte med situationen? Birgitta 

ger oss en inblick i hur hon känner i scenen där hon fikar med Åke. Hon säger att hon önskar 

att Gösta skulle ha ett arbete i stan så att de skulle kunna ses mer och kunna hitta på saker, 

som att gå på bio eller ha bjudningar. Hon säger att hon vill ha det tryggt och skönt och att 

hon är trött på att vara ensam, vill inte ha det så här. Det är tydligt att hon är missnöjd över 
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situationen. Gösta däremot säger inte så mycket om vad han tycker är fel. Det enda som sägs är 

att han verkar ha svårt för att prata med Birgitta. Det kommer fram då han säger att han kan 

snacka med Irene,  ja jag brukar säga saker till henne som jag aldrig brukar säga till Birgitta. Något 

annat kommer inte fram om vad han anser vara orsak till slitningarna inom äktenskapet. Ändå 

vet man att han på något vis inte är nöjd, då han ger bittra kommentarer om äktenskapet. Men 

han vill inte skiljas – Aldrig i livet! som han säger vid ett tillfälle. Så på något sätt är han ändå 

rätt nöjd. Birgitta däremot berättar att hon ibland önskar att något skulle hända Gösta, så det 

kunde bli ett slut på det hela. När det senare uppdagas att han verkligen har en tjej i Malmö 

precis som hon misstänkt så vill hon skiljas. Han blir vid detta tillfälle förvånad, han hade 

aldrig trott att hon skulle lämna honom. Deras problem inom äktenskapet har tydligen 

uppfattats olika. För henne var de så allvarliga att hon kunde tänka sig att lämna honom, men 

för honom var de inte det.  

 

När det gäller relationen mellan förälder och barn får man inte mycket information, varken 

genom dialog eller annan gestaltning. Det som visas och sägs ger dock en bild av att barnet har 

det bra och inte far illa av föräldrarnas problem. Det märks att dottern tycker om sina 

föräldrar. Hon frågar efter pappa och blir glad när hon får träffa honom. Även han visar glädje 

när de ses. Det är bara vid några få tillfällen som man får se och höra dottern. Det är 

sammanlagt fyra tillfällen i hela filmen. Dels i början då mamman och dottern går en 

promenad, sedan senare då dottern frågar om hon får vara uppe när det kommer besök. 

Pappan svarar - Vi får se, du får fråga mamma. Tydligen är det hon som avgör. Nästa scen med 

dottern är när mamman och dottern ännu en gång går en promenad och då får syn på pappas 

bil längre fram. – Mamma, mamma! Pappa och farbror Åke! Det är allt hon säger för att sedan 

slänga sig runt pappas hals. Vid det fjärde tillfället ser vi mamman och dottern i soffan leka en 

lek med händerna. Scenen har en enda replik och det är mamman som säger  - Nu är du fast i 

alla fall! Sedan skrattar de och scenen med dottern är slut. Det är inte mycket man får reda på 

om dottern. Man lär inte känna henne under dessa korta stunder och med så få repliker. Man 

har ingen aning om hur hon uppfattar föräldrarnas relation eller vad hon känner och tänker. 

Hon nämns knappt heller av föräldrarna. Gösta nämner henne inte en enda gång, men Birgitta 

gör det vid ett tillfälle då hon berättar att hon ibland kan tänka att dottern kunde bli sjuk och 

dö, så att hon kunde slippa ifrån allting. Koncentrerar man sig bara på dialogen verkar inte 

dottern vara önskad. Pappan har tidigare nämnt att de var tvungna att gifta sig då de hade en 

unge på väg. Men tittar man på det bildmässigt så skildras det en kärlek till dottern.  
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Att föräldrarna har olika syn på hur de vill ha det i tillvaron verkar vara ett av de största 

problemen i äktenskapet. Hon vill att de ska kunna hitta på saker tillsammans, umgås mera, 

hon känner en saknad efter detta. Lösningen skulle vara att han skulle skaffa ett jobb i stan. 

Han däremot trivs ganska bra med att vara iväg mycket och verkar inte sakna familjen när han 

är borta. Han har ingen tanke på att byta jobb, även om familjen blir lidande av det. Det 

intressanta här är hur det hela löser sig på slutet då de återförenas. Han säger att det är väl inget 

att göra (hon har ju sagt att hon vill skiljas). Hon däremot överraskar med att säga – Du Gösta, 

se på mig. Jag är väl också kvinna! Sedan släcker hon lampan och förför honom. Från att ha varit 

på bristningsgränsen och velat skiljas byter hon helt plötsligt inställning utan att han har 

försökt att vinna henne tillbaka. Hon är den som tar initiativ till en återförening. Det är 

förvånande och det en aning konstigt att hon vänder så tvärt. Hon var trött på situationen men 

är ändå beredd på att ge sig in i den igen utan att ställa några krav om förändring, utan att veta 

om det kommer bli annorlunda. 

 

Äktenskapet verkar på så vis vara ägnat åt kvinnan att jobba på och försöka förändra eller att 

helt enkelt acceptera. Som det tidigare resultatet visat så väntar mamman även här på att det ska 

ske en förändring, men det slutar med att hon accepterar situationen. Som om hon bara har två 

val att välja mellan, acceptera eller skiljas. Det uppkommer ingen diskussion om att de 

tillsammans skulle kunna göra förhållandet bättre så att båda kan känna sig tillfredställda. 

Pappan är upptagen med annat och reflekterar inte så mycket över förhållandet, han försöker 

inte komma på några lösningar för att göra det bättre. Detta blir särskilt påtagligt då man i 

slutscenen ser att Gösta är tillbaka på samma arbete som tidigare och frågan är då om det är 

något som har förändrats? Vad är det som gör att det är bättre mellan dem nu? Är det bättre? 

Han säger att han tycker att det är ganska fint nu. Men vad tycker Birgitta? Det får man inte 

veta. 
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Diskussion 
Filmer från 50-talet verkar spegla en problematik som kan finnas inom familjen, främst då 

inom äktenskapet. Det är intressant att se hur filmerna till största delen verkar skildra en 

svårighet att behålla glöden och kärleken vid liv efter att man har gift sig. Det är också 

intressant att barnen inte verkar uppmärksammas särskilt mycket. Man får en känsla av att 

barn är något självklart, man blir vuxen, gifter sig och sedan skaffar man barn. Det framhävs 

inte att de valt barn för att de har längtat efter dem, mera att det är ett sällskap för 

kvinnan/hustrun. Hon har någon därhemma när mannen jobbar, någon hon får ta hand om 

och det ger henne ett syfte, hon behövs av någon. Samtidigt verkar hon inte vara så intresserad 

av barnet/barnen, hennes tankar rör sig mer kring henne och hennes mans relation. Det sker 

inga tankar kring barnens situation vare sig från mamman eller pappan. Hur de mår, vad de 

behöver, om det är något de saknar och så vidare. Det skildras ingenting om att barnen kan 

fara illa av att mamma och pappa inte kommer överens, eller att pappa är borta mycket. Detta 

tycker jag är en stor skillnad mot dagens filmer där barnen tar plats och uppmärksammas mer. 

Där de familjeproblem som skildras inkluderar hela familjen, både mamma, pappa och barn 

och man kan få se barn som är medvetna om vad som föregår, att det pratas om problemen. 

Filmer som Alla älskar Alice (2001)49 ett exempel på filmer som idag skildrar familjeproblem där 

barnens situation uppmärksammas.  

 

I 50-tals filmerna lade jag också märke till att mammorna skildras som om de är ganska 

ensamma, deras vardagliga liv består av att de befinner sig största delen i hemmet. De verkar 

inte ha någon vänskapskrets eller liknande, vänner som de träffar och umgås med regelbundet. 

Träffar de någon verkar det mest ske av en slump eller möjligtvis är det vänner till hennes man. 

Man får se att de hälsar på släktingar ibland men det är nästan allt.  

 

Mannen får vi nästan bara se i arbete, som om det är hans enda intresse. Han har visserligen en 

längtan och ett mål, men det handlar mest om ett bättre arbete. Han verkar inte ha någon 

större fritid, utan hans tid går mest åt till att jobba, komma hem, äta middag och läsa tidning. 

Inte heller han verkar ha någon vänskapskrets där man hittar på saker. De vänner han har är 

genom jobbet. Familjelivet har han inte så stor delaktighet i. Mestadels handlar det om en 
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godnattpuss till barnet/barnen innan det/de ska sova. Han verkar inte bekymrad över att han 

har så  lite del i det, han visar inga tecken på att han skulle vilja tillbringa mer tid med 

familjen.  

 

Det är vardagen som skildras i dessa filmer, helgerna verkar mer eller mindre som bortblåsta. 

Det visas inga tillfällen då familjen är ledig och hittar på någonting tillsammans. Familjen är 

nästan aldrig samlade, där man ser att de gör roliga saker tillsammans. Det gör att filmerna 

uppfattas som ganska gråa och melankoliska. Familjelivet framställs inte som härligt och 

vackert (förutom Musik ombord och Kastrullresan) utan snarare som något svårt. Det ges en bild 

av att äktenskap innebär att man blir låst, att ett förhållande förändras till det sämre genom 

äktenskap och barn.  Man undrar lite över varför! Hur kommer det sig att så många filmer 

visar en sådan negativ bild av familjen?  

 

Även om kärnfamiljen är det vanligaste i dessa filmer så skildras det flera äktenskap som är 

utan barn. Om det är ett val som de paren har tagit vet man inte. Men det känns ändå som om 

det är naturligt och ifrågasätts inte. Det framställs inte som något konstigt, att det undras över 

varför de inte skaffar barn. Kanske är det en förändring där normen med kärnfamilj inte längre 

behöver vara självklar. Man kan också fråga sig varför otrohet är så vanligt i dessa filmer? 

Handlar det om att skildra verkliga och vanliga problem inom äktenskapet eller används det 

för att skapa lite dramatik och spänning i filmerna? Var detta typiskt för 50-talets filmer? Inte 

bara i dessa filmer?  

 

Hur förhåller sig resultatet  till tidigare forskning? 

Tittar man på tidigare undersökningar av familjen från 50-talet kan man se att andra 

framställningarna liknar de framställningar som dessa filmerna skildrar. I  TV-program som 

sändes på 50 och 60-talet om familjen liksom i de analyserade filmer, så låg ansvaret för 

barnens välbefinnande och fostran hos modern och fadern var i huvudsak familjeförsörjaren. 

Bilden av modern som tålmodig var en återkommande bild som kunde ses i TV-programmen 

och denna bild fanns även med som ett mönster i dessa filmer. Likaså bilden av pappan som 

sitter i en fåtölj och läser en tidning, någon som inte skall störas, utan ska ha lugn och ro när 

han läser eller röker sin pipa, han ska få tid till att hämta krafter efter sin dag på arbete. Det var 

den bild som förmedlades i svensk TV. I filmerna har det skildrats på liknande sätt, även det att 

 49

 

 

 



arbetet för mannen var något nödvändigt och självklart. Andra likheter som jag funnit är att 

det är mannen som överlag kommer med sista ordet då det gäller beslut, att det är han som 

sätter punkt efter att mamman försökt få barnen att lyda. Han är familjens överhuvud. De 

olikheter man kan finna är att problematiken med att pappan kan gå miste om en  

känslomässigt tillfredställande kontakt med barnen i och med att han är borta så mycket inte 

tas upp, vilket det gjorde i TV-programmen. Inte heller att mamman kan lida av dåligt samvete 

och skuldkänslor oavsett om hon är hemma eller arbetar, finns med i filmerna. Vad som också 

kan vara värt att nämna är att varken TV-programmen eller filmerna tar upp det fenomenet att 

kvinnan står i beroendeställning till mannen genom att han har ekonomisk makt. I de flesta 

filmerna verkar mamman kunna lämna mannen om det är vad hon vill. Hon kan antingen 

vända sig till sin mor eller någon annan släkting. Pengafrågan är inget problem. 

 

Jämför man med Abrahamssons analys av svenska serier kan man konstatera att det i båda 

fallen är en kärnfamilj som skildras och är i centrum. De familjer som filmerna handlar om är 

kärnfamiljer. Man kan även se likheter i att äktenskapet förutsätts bestå. Man har aldrig 

känslan av att det kommer ske ett uppbrott, äktenskapet är något som ska hålla, även då det 

pratas om skilsmässa så har man ändå en känsla av att det kommer att ordna sig, de kommer 

att hålla ihop. Kärnfamiljen är det ideala. Abrahamson kom fram i sin undersökning att 

dialogen framställdes som att vara viktig för att hålla relationen vid liv och detta var ett tydligt 

budskap i de filmer som har analyserats. Ett genomgående fenomen att de i filmerna inte 

lyssnar på vad den andre partnern säger. Det var först när de verkligen började prata och lyssna 

på varandra som problemen kunde lösas. Även om det för det mesta handlade om att en 

förändring som skedde genom ett initiativ från kvinnans sida. Hon bestämmer sig för att 

förlåter honom och gå vidare eller bestämmer sig för att ändra sin inställning till äktenskapet. 

 

Att kvinnor har huvudansvaret för hem och barn är något som de flesta undersökningar 

kommer fram till, likaså att giftemål och äktenskap är viktigare i en kvinnas liv än i mannens. 

Därför är det inte förvånansvärt att denna undersökning har kommit fram till samma sak. Det 

fanns inte något exempel på någon kvinnan som ansåg att arbete var det viktigaste, knappt ens 

att det var viktigt alls såvida det inte handlade om försörjning som till exempel innan hon 

gifter sig. Kvinnan är helt enkelt hänvisad till hemmets vrå i fiktionens värld.  

 

När det gäller husmorsfilmerna kan man hitta vissa skillnader. Tytti Soila skriver att filmerna 
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framställer modern som familjens maktcentrum och att hon inte bara fostrar barnen utan även 

fadern. Detta finns inte alls med i de elva filmer som ingår i denna analys. Modern har inte 

den centrala makten i familjen. Hon gör det hon ska och anpassar sig efter sin uppgift. Inte 

heller att fader blir tillrättavisad av modern eller att han och barnen underlättar hushållsarbetet 

för modern stämmer in, såsom husmorsfilmerna beskrivs försöka skildra samlivet i hemmet. 

Varken pappan eller barnen ser man hjälpa mamman med arbetet i hemmet. Det är heller inte 

mycket hushållsarbete som skildras i filmerna. Det är nästan inga skildringar i filmerna där 

man ser modern laga mat eller städa. Det visas ingen bild av att hon tycker det är betungande 

eller att det är mycket att göra. Hon verkar ha gott om tid över för sig själv och för att göra 

annat. I husmorsfilmerna finns det med hur viktigt det är för kvinnan att hålla sig frisk och 

värna om sig själv, att det är hennes skyldighet att ta hand om sin kropp för familjens bästa. 

Inget av detta skildras i filmerna. Att hon ska vårda sin kropp är inte med alls.  

 

Man kan även se att män är överrepresenterade i dessa filmer, precis som Gerbner och 

Gallagher kommit fram till i sina undersökningar av TV-världen. Dels att det är överlag män 

som har huvudrollen (förutom i en film) och dels att det är fler män än kvinnor med i 

filmerna, det fanns bara en film där kvinnor var överrepresenterade. Likaså stämmer det in att 

det är väldigt få gamla, barn och ungdomar som skildras. Det är ett fåtal släktingar som får 

vara med, det brukar då mest handla om att modern hälsar på någon med barnet eller att hon 

behöver hjälp. Men det skildras ingen större gemenskap med släktingar såsom med 

morföräldrar eller farföräldrar. De har ingen regelbunden kontakt, oftast skildras det ingen 

relation alls. Kort kan man säga att familjen i filmerna är hemmabunden, stannar nästan alltid 

hemma, de har det gott ställt, och håller ihop men de glömmer bort varandra och vad som är 

viktigt. 

 

Koppling mellan resultat och feministisk filmteori 

Männen är i filmerna aktiva och kvinnorna är passiva precis så som stereotyperna beskrivs av 

Lauretis när hon berättar om hur den klassiska berättelsen ser ut. Med det kvinnliga elementet 

som rummet och hindret i berättelsen och det manliga som rörelse och förvandling50. Det är 

tydligt i filmerna att det är mannen som är aktiv. Det är hans som styr i förhållandet, det är 

runt honom det kretsar, det är han som handlar. Det är på grund av honom som det sker en 
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förändring. Han för historien framåt i filmerna, är protagonisten precis som också Mulvey 

skriver i sin text ”Visual Pleasure and Narrative Cinema”. Kvinnan kan man se som den som är 

hindret i berättelsen i och med att hon håller tillbaka mannen något.51 Hon påminner honom 

om hans plikter emot familjen, han kan inte fortsätta spela bort pengar i pokerspel, han har en 

familj att försörja, han kan inte fortsätta sitt liv med älskarinnor, hans hustru är snart på väg 

att ge upp och vilja ha skilsmässa. Hon finns där som en påminnelse om hans skyldigheter. Ett 

undantag finns i Ett dockhem där modern som genom att lära känna en ny väninna blir 

uppmärksammad om att kvinnans plats inte alls behöver vara i hemmet, att hon inte får låta 

sin man behandla henne som ett hembiträde (Hon får väl inte betalt för allt hon gör). Hon blir 

övertalad och börjar protestera mot sin man vilket skapar tvister emellan henne och mannen. I 

detta fall är hon aktiv och försöker skapa en förändring. Mannen är också aktiv som så 

småningom tröttnar på hennes spel och börjar spela ett spel tillbaka. Det slutar med att hon 

inser att hon har överdrivit, dragit alltihop till sin spets av principsak. Hon trivdes ju faktiskt 

med att vara hemmafru. Hon var bara missnöjd med att han var borta så ofta. Det slutar med 

att hon går tillbaka till en mer passiv roll igen, familjelyckan är räddad. Slutet gott allting gott.  

 

Mulvey skriver även att mannen kontrollerar filmens fantasi och representerar makt och det 

kan kännas igen i dessa filmer52. Männen i filmerna är de som har makt och kvinnan framställs 

som ganska underkuvande. Det är mannen som har det slutliga ordet och är den som påverkar 

familjens situation. Livet kretsar runt mannen. Men man kan också se det så att kvinnorna i 

filmerna låter männen ha makten och underkuvar sig själva. Man ser dem aldrig utmana 

mannens position. De anpassar sig efter honom och hans behov, de sätter sig själva i andra 

hand. Det händer att de protesterar eller klagar över något, men det handlar inte om krav eller 

ultimatum. Att det är män som har makt i filmerna verkar bero mycket på att han är familjens 

försörjare, han har plikter att sköta för att få in pengar till familjen, vilket gör att kvinnan inte 

kan kräva vad som helst av honom. Han blir automatiskt ett överhuvud genom hans situation 

som pengainbringare. Vad det gäller mannen som den som kontrollerar filmens fantasin kan 

man finna att det stämmer in på dessa filmer. Det är mannen som utför det förbjudna, den 

som gör saker som inte är accepterat, såsom att ha älskarinna eller spela om pengar eller är en 
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duktig uppfinnare som får nobelpris. Han är också den som är överhuvud i familjen och den 

som är efterlängtad av de andra familjemedlemmarna. Han står i centrum.  

 

Mulvey har även skrivit att den manlige filmstjärnans karaktär formas som ett perfekt komplett 

ideal,53 vilket kanske inte stämmer så bra in på de undersökta filmerna. Männen gestaltas inte 

som några perfekta ideal, de visas med sina fel och brister. De gör misstag och framställs inte 

som den goda hjälten. Det är snarare kvinnorna som är perfekta. De gör aldrig några misstag, 

de gör det som förväntas av dem. De är vackra, goda, hjälpsamma, tålmodiga och trogna. 

Däremot har hon rätt i att de gestaltas som objekt, de finns där för männen och deras 

handlingar (och barnen). Däremot hennes beskrivning av att kvinnan ofta gestaltas som ett 

sexobjekt känns inte så aktuellt i detta fall. Det finns sådana exempel i Resa i natten men är 

ovanligt i de övriga filmerna.  

 

En film som utmärker sig lite ifrån de andra, framförallt om man tar in den feministiska 

filmteorin är Det är aldrig för sent av Barbro Boman. Den skiljer sig främst genom att ha en 

kvinna som huvudrollsinnehavare (den enda film som har det). Filmen börjar med att man får 

se kvinnan med sin man diskutera om att bryta upp. Han vill satsa på sin arkitektdröm trots 

att det är ett risktagande och hon vill ha ett tryggt familjeliv. Hon är föraktfull mot sin man 

och ger honom pikar om att han inte kan försörja sin familj. Han beklagar sig med att säga –

Ska jag år ut och år in jobba med något som jag föraktar och som knappt ger försörjning? Hon svara 

bittert med  - Det är många som får nöja sig med det. Här ser vi en kvinna som ifrågasätter 

mannens val, som vågar ge sig in i en häftig diskussion. Hon visar på en stark personlighet och 

viljestyrka medan mannen är ganska hämmad. Detta skiljer sig ifrån kvinnorna i de andra 

filmerna, där det är mannen som visar stark vilja och kvinnan som är tyst och hämmad. Hon 

är dock maktlös i och med att mannens val om att satsa på sin dröm påverkar henne så att hon 

måste flytta hem till sin mor (de har inte råd att bo kvar ifall han ska ta denna chans). De ska 

sälja huset och bo på varsitt håll. Det diskuteras även om skilsmässa, vilket är ovanligt i de 

andra filmerna (det är bara i denna film och i Resa i natten som detta tas upp).  

 

  

 

 

                                                 
53 Mulvey, sid 62-64 

 

 53



När hon är på besök hos sin mor för att titta på det rum som hon ska flytta in i börjar hon se 

tillbaka på sitt liv. Det börjar med att man får se henne som barn och senare som tonåring. 

Bilden man får är ett barn med en stark vilja, mycket fantasi, men också lite vilsen. Hennes 

mor har inte tid för henne och det finns en saknad efter fadern, som har lämnat dem. De bor 

hos hennes mormor som är en rik tant. De maktfulla personerna i denna film är i detta fall 

inte män som i de andra filmerna utan det är främst mormodern, men även modern. Det visar 

sig på flera sätt genom att deras åsikter påverkar huvudrollsinnehavarens val och även 

mannens. En annan skillnad är också att denna film går in mer på djupet om hur yttre 

omständigheter påverkar vår situation. Filmen visar att uppväxten har betydelse för 

identitetsutvecklingen och att man kan ana mönster mellan generationer. Men det är 

fortfarande så att det är mannen som har en dröm och en längtan och det är det som är 

problematiken i filmen. Hennes dröm innefattar att ha man och barn  precis som i de övriga 

filmerna och filmen slutar med att hon bestämmer sig för att hon ska finnas som ett stöd för 

honom och hjälpa honom nå sin dröm (så som det var i början av förhållandet). Från den 

bittra hustrun förvandlas hon till den spralliga tonårsflickan igen. I slutscenen säger hon – Tror 

du att det är för sent för oss? Han svarar då – Det är aldrig för sent! 

 

 Nästan alla filmer slutar lyckligt. De problem som uppstått under filmens gång löses i slutet. 

Föräldrarna inser att de vill fortsätta leva tillsammans och att det är värt att kämpa för. De 

inser sina misstag och börjar minnas hur det var när de träffades. De försöker återskapa den 

relation som de hade i början av äktenskapet. Det är bara filmen Till glädje som slutar olyckligt, 

som jag nämnde tidigare, där mamman dör i slutet.  

 

Filmerna som analyserats upplever jag som realistiska, då det är vanliga problem som skildras, 

vanliga situationer. Det känns inte överdrivet, att det inte skulle kunna hända i verkligheten. 

Däremot känns inte replikerna och dialogerna så verkliga. Det känns inte naturligt att de skulle 

ha pratat på det sättet på 50-talet, det känns som typiskt filmspråk och ganska teateralt. 

 

Detta blev extra tydligt då jag gjorde djupanalysen. Jag lade då märke till vad de verkligen sa till 

varandra. I de tidigare analyserna koncentrerade jag mig mer på bilden, hur de agerade emot 

varandra och det blev därför väldigt intressant att djupare analysera hur dialogen användes. Jag 

lade märke till att det som visades i bild var ofta motsägelsefullt mot vad som sades. Som när 

Åke och Birgitta står omfamnade och hon säger – Du måste hjälpa mig så att jag inte gör något 
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vansinnigt! samtidigt som hon klamrar sig fast vid honom och  väntar på att bli kysst. Jämför 

man djupanalysen med den andra analysen så skiljer de sig inte så mycket åt, då filmen är vald 

för att den bäst representerar resultatet från den tidigare analysen. Det är snarare så att det med 

djupanalysen blivit en tydligare bild av hur familjen framställdes. Genom analys av dialogen får 

man en större klarhet i hur relationen mellan mannen och kvinnan är, hur helheten framställs.  

 

I mina analyser har jag ansträngt mig för att skapa en jämvikt där mannen och kvinnan tas 

med lika mycket. Resultatet har visat att mannen är den aktive och kvinnan den passive såsom 

den feministiska filmteorin beskriver. Oavsett om det har varit en hjälte eller en skurk mannen 

spelat så har det varit han som för handlingen framåt, han handlar. Det jag menar med handlar 

är att han gör val som påverkar situationen för andra. Han tar beslut som förändrar läget. 

Kvinnan skildras mer eller mindre som någon som gör sig underlägsen situationen. Inte så att 

hon inte handlar men hennes val påverkar inte omgivningen på det sättet att det skapar 

förändring. Hennes val handlar överlag om att hon accepterar sin situation. Hon vill ha 

förändring men går inte in aktivt för att skapa den. Feministisk filmforskning ifrågasätter 

denna skildring av kvinnan och vill skapa en förändring så att film även gör kvinnor till 

handlande varelser, mera aktiva och till ett subjekt. Genom att även skapa filmer gjorda för en 

kvinnlig åskådare. Detta tycker jag är viktigt då jag ofta tycker att det är få kvinnor på film som 

jag kan identifiera mig med. I många fall känns kvinnogestalten som en sagofigur snarare än 

verklig. Som ett uppmålat ideal, något som jag själv känner att jag aldrig skulle kunna leva upp 

till eller identifiera mig med då jag själv anser mig vara aktiv. Jag frågar mig om kanske män 

upplever det likadant när de ser de manliga stereotyperna på film.  

 

De feministiska analyserna är som väntat oftast skrivna av kvinnor. Kanske behövs det fler 

analyser av kvinnor skrivna av män. Denna analys hade säkert fått ett annat resultat om det 

varit en man som skrivit. Om man nu skulle nå en jämvikt mellan hur kvinnan och mannen 

gestaltas i film så krävs det nog en noggrant analys av såväl mannen på film som kvinna, analys 

av både män och kvinnor. För att på så sätt tydligare kunna se alla mönster och hur man 

utifrån det skulle kunna göra det annorlunda. Som att till exempel göra kvinnan till ett subjekt 

på film. 

Reflektioner över resultatet 

I och med att de filmer jag analyserat är av olika genrer märker man en stor skillnad på 
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handling, upplägg och tonen i filmen. Det gör det svårare att dra entydliga slutsatser. Det hade 

säkert blivit tydligare mönster om jag hade valt filmer ur en och samma genre. Hade jag 

inriktat mig på barnfilmer som en genre hade antagligen barnen haft större plats i 

undersökningen, då barnen ofta skildras mer i dessa filmer. Likaså skulle antagligen relationen 

mellan föräldrarna framstått som ganska oproblematisk och idyllisk. Otrohet och skilsmässa 

kanske inte skulle kommit på tal. Men då hade det inte sagt lika mycket om hur familjen 

skildrades i film under 50-talet utan bara hur den gestaltades i den genren. 

 

Jag är också medveten om att det har haft betydelse för analysen vilka frågor jag har ställt när 

jag har tittat på filmerna (mitt frågeformulär). Det är utifrån frågorna jag kommit fram till det 

resultat jag fått. Hade jag ställt andra frågor kanske jag hade uppmärksammat andra delar i 

filmerna, sett andra mönster. Mitt fokus låg redan från början på föräldrarna när jag skrev ner 

frågorna, hade jag istället siktat in mig på att analysera familjen utifrån barnen hade jag säkert 

ställt andra frågor och kanske då fått fram barnen mer i min undersökning. De frågor jag ställt 

har även de säkert blivit påverkade av min inläsning av könsroller och familjeroller, där jag 

läste om vad som ansågs vara manliga egenskaper respektive kvinnliga och hur kvinnor och 

män betett sig i relation till varandra. Bara det faktum att jag är kvinna har haft betydelse. Min 

analys av filmerna har medvetet och omedvetet haft en fokusering på kvinnan i filmen. 

Omedvetet på det sättet att det skett utan att det har varit min vilja och medvetet då jag i mitt 

analyserande av min egen roll i det hela förstått att det haft betydelse, att jag mot min vilja har 

tolkat in mer i kvinnan än i mannen när jag har tittat på filmerna. Däremot har jag i 

analyserandet av resultatet varit noggrann med att inte fokusera på varken kvinnan eller 

mannen.  

 

Mitt val av filmer kunde kanske ha gjorts annorlunda, med mer tid kunde kanske fler filmer 

kunnat kommit med i analysen. Hur man än gör en analys har alla de val man gör en betydelse 

för resultatet, vilka filmer tar jag med, vilka filmer väljer jag bort och varför (som till exempel 

min avgränsning där jag valde bort filmer där barnen var på väg att flytta hemifrån). Vilken 

inläsning har valts och har det gjorts en förstudie eller inte? Det går heller inte att göra en 

filmanalys utan att vara medveten om att man tolkar utifrån den egna erfarenheten, det vill 

säga i min analys har jag tolkat utifrån min referensram. 

 

Min tidigare förutfattade bild om de svenska 50-talsfilmerna med skildringar av det idylliska 
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livet med den sammansvetsade, bekymmerslösa familjen, var inte samma bild som jag sedan 

fick efter att ha analyserat filmerna. Jag hade inte räknat med att problematiken med otrohet 

skulle vara vanlig eller att barnen skulle ha sådan liten plats i handlingen.  

 

Som jag tidigare nämnt har undersökningar som gjorts inom TV-världen visat på att det skett 

förändringar i hur familjen har framställts, men även att en del saker fortfarande ser likadant 

ut. Från 80-talet och framåt har det visat sig att fler kvinnorna skildras i arbete och att de har 

olika funktioner i samhället, men även att det förekommer att kvinnor kan skildras med högre 

positioner i arbetslivet. Problematiken med fördelar och nackdelar då det gäller arbete kontra 

familj tas också upp. Under 90-talet skall individualisering skildras som viktigt och familjen 

mera som en temporär konstellation, där skilsmässor börjar bli vanliga. Hur är det inom 

filmvärlden? Hur har den utvecklats genom åren? Har den följt samma utveckling som den 

inom TV? Analyserandet av dessa filmer har gjort mig nyfiken på hur det sett ut under 

årtionden. Både före 50-talet och efter. Hur har gestaltandet av familjen förändrats genom 

tiderna? Eller snarare hur mycket har förändrats?  
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Bilaga 

Redovisning av frågeformuläret!  

 

( i vissa filmer förekommer det flera familjer, därför kan den sammanlagda summan av svaren 

på vissa frågor bli mer än 11) 

 

1. Hur mycket skildras familjen i filmen? 

a) Mycket (5) 

b) Lite  (7) 

 

2. Av vem i familjen befattas besluten? 

a) Mamman (1) 

b) Pappan (6) 

c) Tillsammans (4) 

d) någon annan 

 

3. Pratas det om känslor mellan föräldrarna? ( nämner de någon gång hur de 

känner/känt ?) 

a) Ja (7) 

b) Nej (4) 

 

4. Kommer föräldrarna överens? ( fungerar de överlag tillsammans, kan fatta beslut ihop 

osv?) 

a) Ja (8) 

b) Nej (4) 

 

5. Bråkas det någon gång inom familjen? Vad bråkas det om? 

a) Ja, mellan föräldrarna (10) a) ekonomi (3) 

b) Ja, mellan mamman och barn b) svartsjuka/otrohet (6)  

c) Ja mellan pappan och barn (1) c) barnen (1) 

d) Nej (2)  d) annat (4)



 

 

6. Håller familjen ihop genom filmen? 

a) Ja (10) 

b) Nej (1) 

c) De splittras men återförenas (1) 

 

7. Är föräldrarna självständiga? ( känner att de klarar sig själva, inte beroende av den 

andre, inte låst) 

a) Ja båda (8) 

b) Nej bara mamman   

c) Nej bara pappan  (3) 

d)  De är beroende av varandra (1) 

 

8. Vem har mest ansvar i hemmet? (städar, tar hand om barnen, lagar mat) 

a) Mamman (12) 

b) pappan 

c) någon annan 

d) Det är lika 

 

9. Hur gestaltas barnen? 

a) de är mest i skymundan  (8) 

b) de har stor del av handlingen  (5) 

 

10. Hur behandlas barnen? (blir de sedda av sina föräldrar?, lyssnar de på dem? ) 

a) De får god uppmärksamhet  (10) 

b) De verkar mest vara till besvär och får inte uppmärksamhet (1) 

 

11. Vem är huvudrollsinnehavare? 

a) Pappan (5) 

b) Mamman (1) 

c) barnet/barnen (1) 

d) båda föräldrarna (4) 

e) annan



 

 

12. Visar föräldrarna kärlek till varandra? 

a) Ja  (10) 

b) Nej  (1) 

c) den ene men är ej besvarat  (1) a) mamman b) pappan (1) 

 

13. Hur är mammans roll till barnen?  

a) god, de kommer överens, hon bryr sig (11) 

b) Hon uppmärksammar dem inte  

c) Har inte tid, finns inte där (1) 

d) God, men finns sällan där 

 

14. Hur är pappans roll till barnen? 

a) god, de kommer överens, han bryr sig (3) 

b) uppmärksammar dem inte (3) 

c) har inte tid, finns inte där 

d) god men finns sällan där (6) 

 

15. Vem är den styrande i familjen? (överhuvud/ underhuvud) 

a) mamman  

b) pappan  (9) 

c) barnet 

d) båda (3) 

 

16. Vem/vilka arbetar? 

a) Mamman  

b) Pappan (9) 

c) barnet/barnen 

d) båda föräldrarna  (3) 



 

17. Pågår det otrohet? 

a) han är otrogen  (5) 

b) hon är otrogen 

c) båda är otrogna 

d) ingen är otrogen  (7) 

 

18. vet partnern om otroheten? 

a) ja  (4) 

b) nej 

 

19. pratas det om föräldrarnas förhållande med barnen? 

a) Ja  (1) 

b) Nej (10) 

 

20. slutar filmen med att de har ett bättre förhållande till varandra än i början? 

a) nej till det sämre  (1) 

b) ja (7) 

c) varken bättre eller sämre, ingen förändring (4) 

 

21. Hur många barn har de? 

a) 1  (5) 

b) 2   (4) 

c) 3 

d) fler än 3  (3) 

 

22. Hur många familjer skildras? 

a) 1  (7) 

b) 2   (5) 

c) fler än 2 

 

23. Slutar det med att familjen är lycklig? 

a) ja  (9) 

b) nej  (3) 
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