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Har vi inte själva, nämligen decenniet efter 1968, fördrivit fadern, därför att vi 
fann hans maktutövande outhärdligt, och sjöng vi inte med i ”Don’t follow 
leaders”? Upplösta familjer bestående av ensamma mödrar och deras söner 
och döttrar har blivit de dominerande enheterna i det nya samhället, där 
fäderna har reducerats till personer i konstant cirkulation mellan dessa enheter 
som vikarier för varandra. (Olsen 1993) 

 
I de senaste årens debatter i TV och kvällstidningar kring våld och 
drogmissbruk bland företrädesvis killar har särskilt en orsak till pro-
blemen i allt högre grad kommit att lyftas fram: bristen på manliga 
förebilder i när- eller familjemiljön vilka kan tjäna som rollmodeller 
och normsättare. En markant strömkantring har alltså ägt rum på bara 
ett par decennier. Ännu in på 70-talet sågs fadern som representant för 
en rigid eller direkt auktoritär samhällsmoral. Idag däremot, synes 
problemet i många fall vara det omvända. Det blir allt svårare för 
dagens fäder att rent konkret fylla den traditionella rollen som för-
medlare av samhälleligt accepterade normer och värderingar, d v s att 
vara en social överjagsinstans. En orsak till detta är enligt vad som 
sagts i debatten frånskilda mäns kringskurna möjligheter att träffa och 
umgås med sina barn. 

Nu är detta bara en sida av saken. Nya och mindre stela socialisa-
tionsmönster till följd av efterkrigstidens genomgripande samhällso-
mvandlingar har också – tack och lov – fört med sig nya möjligheter att 
utprova alternativ till traditionella könsroller och i förlängningen därav 
utbilda mer reflexiva och flexibla förhållningssätt gentemot sin egen 
könsrollsidentitet. Icke desto mindre sätts den generationsmässiga 
reproduktionen av manlig vuxenidentitet under stark press i dagens 
samhälle och det har skapat nya former av lidande. 
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Det är om hur ”generationskontraktets” förändrade villkor avspeg-
lat sig på vita duken i samband – eller parallellt – med den klassiska 
fadersauktoritetens borttynande, som denna uppsats skall handla. 
Undersökningen begränsas till efterkrigstiden och, med några svårund-
gängliga dokumentära undantag, spelfilmer som i dramatiska former 
problematiserar förhållandet mellan generationerna. Det behöver inte 
nödvändigtvis röra sig om filmer som producerats för en ung-
domspublik. I enlighet härmed lämnas pop- eller ungdomsfilmer av 
mer romantisk, komisk, musikalisk eller allmänt sorglös natur åsido. 

Generationsproblematiken så som den utvecklats i svensk film kan, 
vill jag mena, i stora drag delas in i fyra relativt avgränsade perioder. 
Det handlar inte om några vattentäta skott perioderna emellan, men väl 
om klart urskiljbara tendenser. Periodindelningen grundar sig således 
på en märkbar enhetlighet vad gäller tematik och motivval, attityder 
och förhållningssätt i de filmer som här nämns. 

Den första perioden sträcker sig från krigsslutet kring 1945 fram till 
början av 60-talet. Då får de unga ge uttryck för ett tämligen oför-
sonligt auktoritetstrots, parat med existentiella grubblerier. Nu ökar 
också förekomsten av ställföreträdande fadersgestalter av olika slag, 
ofta i form av representanter för någon social myndighet. 

Under den andra perioden mellan 1963-1973 ges de ungas revolt 
och upprorslusta ett politiskt-ideologiskt och psykosocialt ramverk, 
samtidigt som förhållningssättet gentemot fäderna eller ställföreträdan-
de fadersfigurer blir mer ambivalent – inte sällan skymtar en tilltagande 
sorg fram hos de unga över att fäderna på olika sätt sviker sina fader-
liga förpliktelser. 

I den tredje perioden mellan 1974 och 1981 finns det inte längre 
någon fadersauktoritet att tala om, än mindre att revoltera mot. Är han 
inte helt frånvarande framställs han som löjeväckande svag. I stället 
träder, med negativa förtecken, dominerande modersfigurer i för-
grunden. 

Den fjärde och sista perioden mellan 1982 och 1993 präglas av en 
reaktion mot fädernas osynlighet och det tilltagande ”modersväldet”. 
Den första periodens förkastande av fadersauktoriteten har här till stor 
del vänts till sin motsats. Nu framträder en tydlig längtan efter ansvars-
tagande och vägledande fadersfigurer. 

För att kunna fånga något av dialektiken mellan samhällsutveckling 
och representationer på film av förhållandet mellan generationerna 
måste såväl inom- som utomfilmiska faktorer tas i beaktande, d v s 
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produktionsförhållanden inom filmbranschen likaväl som politiska be-
slut och deras effekter på samhällsliv och socialisationsbetingelser.  

 
 

Filmen och samhället 
 
Vad gäller de utomfilmiska eller samhälleliga omständigheterna, så in-
nebar perioden 1945-51 en politisk ”skördetid”. Många av de genom-
gripande sociala och ekonomiska reformer som socialdemokraterna 
arbetat på och börjat införa sedan de segrade i riksdagsvalet 1932 blev 
det nu tid att förverkliga. Det etablerades en mer radikal socialpolitik 
som fick genomgripande betydelse (införandet 1946 av fria 
skolmåltider och allmänna barnbidrag året därpå är symptomatiska 
uttryck för intentionerna hos en omhändertagande välfärdsstat) (Åberg 
1978/1990 s 506-49, Weibull 1993 s 122ff, 132f). Inte minst det för-
statligande av skyddshemsinstitutionen som ledde till att vi efter kriget 
fick s k ungdomsvårdsskolor, kommer att slå igenom på ett säreget sätt 
i 40- och 50-talsfilmen. 

Något som också satte sina tydliga spår i tidens filmer är den urba-
nisering som skjuter fart under 40-talet och åtföljande avfolkning av 
landsbygden vilket, som P O Qvist (1986b) påvisat, resulterade i ett 
otal utpräglat negativa storstadsskildringar. Detta är ett av många 
tecken, menar Leif Furhammar (1991 s 191f), på att den svenska filmen 
under första halvan av 40-talet började skifta karaktär. Ett visst 
objektivt mått på denna förändring står att finna i censurstatistiken: 
mellan åren 1943-1945 ökade andelen barnförbjudna filmer med 20%. 
Vad dessa siffror pekar på är att svensk film börjar mogna, i betydelsen 
avidylliseras. De dryga tio åren mellan krigsslutet och televisionens 
och popkulturens ankomst runt 1955 blir en för svensk film turbulent 
och motsägelsefull brytningstid (Furhammar 1991 s 199f). En 
osedvanligt slitkraftig bild av ett i grunden harmoniskt och konfliktfritt 
samhälle krackelerar, och det tämligen hastigt. 

Furhammar (1991 s 229) pekar också på det markanta antalet sven-
ska filmer under efterkrigstiden som handlar om individen i konflikt 
med kollektivet; familjen, klassen, ligan eller samhället. Detta till skill-
nad från mellankrigstidens film, där förhållanden mellan individ och 
kollektiv betraktades utifrån den livgivande och trygghetsskapande ge-
menskapens perspektiv.  
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Innehållsmässigt kommer denna plötsliga och dramatiska kursänd-
ring till uttryck i att de tragiska sluten visar en anmärkningsvärd ten-
dens att öka, liksom antalet olyckliga äktenskapsskildringar och före-
komsten av ”sociopatiska typer”: gangsters, hallickar, gatflickor och 
ungdomsbrottslingar. Utanför de oföränderligt lättsinniga lustspelens 
stora krets, som så fundamentalt dominerade 30-talsrepertoaren, blir 
verklighetsbilden märkbart mörkare, synen på kärlek mer illusionslös 
och människoskildringen mer brutal och komplicerad. Allt fler filmer 
börjar handla om människor som lever på vad som brukar kallas livets 
skuggsida, här klart lokaliserad till anonyma, hotfulla stadsmiljöer 
(Qvist 1986b s 37). Staden blir nu mer än en idyllinramad kuliss. Allt-
mer får den prägel av undergångslandskap; upphör att vara en in-
tegrerande och trygghetsskapande miljö med pseudolantliga förtecken 
för att i stället framstå som en klaustrofobisk härva av mörka prång där 
skräcken och ångesten lurar bakom knuten – en motivbild alltså oupp-
lösligt förbunden med tidens hastiga folkförflyttning från landsbygden 
in till städerna (Qvist 1986b s 43). 

 
 

Ny ungdom  
 
Till detta kommer att även uppfattningen av vad kategorin ”ungdom” 
står för genomgår en radikal förändring. En jämförelse med ett par fil-
mer från det sorgfria 30-talet är belysande. 

I den Söder(malms)romantiska Grabbarna i 57:an (regi Ivar 
Johansson, 1935) finns ansatser till en osminskat realistisk framställ-
ning av en desillusionerad ung man på väg in i kriminella gärningar 
och dito gängbildningar. Odågan Gösta snuvar flickvänner och släk-
tingar på pengar för att kunna spela på Solvalla och har inte ens vett att 
hjälpa sin stackars gamla mor att bära in veden. Modern menar att felet 
är att Gösta aldrig haft någon far. Själv skyller Gösta på att han är ar-
betslös. Men allting reder upp sig i och med att hela det sammansvetsa-
de grannskapet ställer Gösta inför ett ultimatum och ger honom en 
chans. Det mynnar ut i att han ångerfullt erkänner sina gärningar och 
som belöning för denna uppriktighet går fri från fängelsestraff. När han 
återvänder hem står hela grannskapet på farstutrappan och välkomnar 
honom, alltmedan kvarterets musikanter stämmer upp i sin klämmiga 
paradmarsch ”Välkommen i vårt glada gäng!”. 
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Det karakteristiska med Grabbarna i 57:an är att det trevliga kvar-
tersgänget, eller ”grabbarna”, inte definieras av sin ålderstillhörighet 
(här ingår också representanter för det litet äldre gardet) utan, enligt 
(nostalgiskt) förindustriella mönster, av sin status som ungkarlar och av 
sin geografiska hemvist, sin grannskapstillhörighet (vilken innefattar 
såväl arbetare som företagsägare i en oupplöslig, organisk helhet). Till 
skillnad från 40-talets bokstavligen mörka och schizofrent 
brottsindränkta storstadsscenerier, framställs stadsmiljön här ännu som 
ett förklätt landsbygdsreservat (Qvist 1986b s 37). 

I lustspelsbetonade Ungdom av idag (Per-Axel Branner, 1935) 
handlar det förvisso om en samling unga flygkadetter, men gängets 
klasslösa karaktär och käcka upptåg syftar främst till att som så många 
andra 30-talsfilmer med karnevaliskt nit och ohöljd framtidstro sätta 
fjantighetsstämpel på en fjompig och självupptagen aristokrati vars 
livsstil i jämlikhetens och den amerikanska populärkulturens tidevarv 
inte längre är den kulturella ledstjärnan. Beteckningen ungdom-av-idag 
är här alltså närmast liktydig med en sorglöst ”modärn” och hoppfullt 
framåtblickande nations stolthet och prydnad – inte med åldersspeci-
fika kulturformer, attityder och värderingar som bryter av mot och står 
i opposition till en äldre generationens vanor och tankemönster. Detta 
trots att ungdomen redan under det avslutande 30-talet började formera 
sig som en separat social grupp med mönster och regler som den delvis 
format själv. Ungdomens utmaning var dock än så länge huvudsakligen 
fysiskt förankrad och yttrade sig i sättet att uppträda och vara snarare 
än i sättet att tala eller argumentera, något som det anspelades på flitigt 
i de ord – ”sexuell”, ”förvildad”, ”flamsig” etc – som läkare, präster 
och andra dessa år använde i sina försök att ringa in en ny tidsanda i 
vardande (Frykman 1988). 

I 40-talets begynnelse bryter en variant av den sedan 20-talet popu-
lära s k jazzen slutligen igenom i den svenska filmidyllen med Swing it, 
magistern (Schaumyl Bauman, 1940), ehuru i en minst sagt harmlös 
variant.1 Filmen blev förvisso ett slagträ i den debatt kring det s k 
dansbaneeländet som nådde sin kulmen 1941 och där Alice ”Babs” 
Nilsson förklarades vara ett av tidens värsta hot mot ungdomens 
psykiska välbefinnande, men här handlar det ändå inte om något ifråga-
sättande av vuxengenerationens – föräldrars eller lärares – auktoritet 
och kunskapsmonopol. Den unga flickans (Alice Babs) jazzintresse blir 
           
1 För en ingående studie av de sätt på vilka amerikansk populärkultur assimilerats i 
svensk film genom tiderna, se Sjögren (1993).  
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huvudsakligen till ett trevligt, uppiggande inslag i skolidyllen och en 
källa till busiga upptåg från klasskamraternas sida gentemot rektorskan, 
symbolen för en till övermåttan otidsenlig och reaktionär 
äldregeneration. 

Nej, ännu under 40-talets allra första år framställdes generations-
motsättningarna mer i enlighet med 30-talsfilmens sanktionerade mo-
deller för problemlösning. De innebar att de äldre skildrades som de 
kloka och förnuftiga, de som finner de rätta lösningarna på eventuella 
svårigheter och missförstånd och som besitter förmågan att förlåta, 
medan de unga är de som är oförståndiga och som står för de förhast-
ade handlingarna, som hamnar på villovägar och som tvingas tänka om 
(Blomberg 1992 s 53). Ungdomarna utmanar här egentligen aldrig för-
äldragenerationen, på sin höjd får de dem att rucka litet på sina inrotade 
fördomar, bli litet vänligare och tolerantare till sinnes. I huvudsak inne-
bär ungdomarnas uppror att de kliver in i vuxenvärlden genom att begå 
fel, bli korrigerade och få förlåtelse. I Swing it, magistern! är det så-
ledes den klädsamt moderne lektor Bergman i Adolf Jahrs tryggt folk-
hemska gestalt som ser till att ställa allting till rätta genom att stifta för-
likning mellan ungdomarna och det gamla, stockkonservativa gardet. 

Just denna lektorns medlarroll och förändringen av den är av stor 
vikt för förståelsen av det skifte som strax påbörjas vad gäller framstäl-
lningen av asociala ungdomar och sätten att försöka få dem återbördade 
till samhällsgemenskapen. I exempelvis den nämnda Grabbarna i 
57:an är det en vänlig och faderligt beskyddande kommissarie som 
genom rättrådigt agerande ser till att Gösta tar sitt förnuft till fånga. 
Fem år senare i Swing it, magistern! är det en oväldig lärare som intagit 
denna roll. Något som markerar att bilden av ordningsmaktens repre-
sentanter som ovedersägliga moraliska föredömen och rättskipare med 
folkets bästa för ögonen börjat komma på fallrepet. 

Men även representanten för utbildningsväsendet skall ganska snart 
förlora denna förment neutralt upphöjda position som ungdomens be-
skyddare och vägvisare. Under 40- och 50-talen är det istället en för 
svenskt vidkommande unik figur som intar denna roll efter ordnings- 
respektive utbildningsväsendet företrädare, nämligen en representant 
för de sociala myndigheterna, socialtjänstemannen, företrädesvis i form 
av en övervakare. Orsaken till att en sådan figur får ett sådant 
genomslag i just svensk film hör förstås ihop med vår tidigt utvecklade 
och intervenerande offentliga sektor i allmänhet och liberala ungdoms- 
och barnavårdslagstiftning i synnerhet. Med tanke på de snabba 
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framsteg som trots allt gjordes inom den sociala sektorn under 30- och 
40-talen, är det anmärkningsvärt i hur hög grad dess representanter när-
mast förlöjligas i framför allt 50-talsfilmen, som knappast kan sägas ut-
göra någon lovsång till den nya samhällsordningens – den ”sociala in-
genjörskonstens” – terapilösningar på de till följd av urbanisering och 
förändrade familjemönster tilltagande problemen med att integrera 
ungdomen i samhällslivet och vuxenkulturen enligt hävdvunna prin-
ciper (Qvist 1986b s 45). 

Johan Fornäs (1990 s 22ff) menar att 50-talet, till följd av att ”mo-
derniseringsprocesserna kommit att omfatta hela jorden och trängt in i 
de flesta av vardagslivets porer”, markerar en samhällsomvandling så 
genomgripande att man kan tala om en övergång från modernitet till 
senmodernitet. Kanske är det det starka tryck som dessa samhällsför-
ändringar kom att utöva på människors vardagsliv och sociala 
gemenskapsband som kommer till uttryck i den genom sina 
kommersiella grundvalar så publikkänsliga populärfilmen, i det att ne-
gativa bilder av myndighetsföreträdare kommer att överrösta den nya 
välfärdsstatens välmenande intentioner och mer positiva landvinningar, 
liksom urbaniseringen gav upphov till motkulturellt ”folkliga” 
nostalgibilder av det okonstlade livet på landet (Qvist 1986a).  

 
 

1946-62: Spruckna gemenskaper 
 
Redan under krigsåren kom ett par filmer som sammantaget förebådade 
efterkrigsfilmens annullering av det traditionella generationskontrakt 
som inneburit att fadern – som i 30-talsfilmen – varit den självklara 
auktoritet kring vilket allt kretsat. Om än den hade karaktären av 
”spännande underhållningsfilm” ämnade Ungdom i bojor (Anders Hen-
rikson, 1942) ändå fästa uppmärksamheten ”på ett av våra viktigaste 
sociala problem, ungdomsbrottsligheten”, kunde en recensent kon-
statera.2  

Filmen skildrar tre öden i en kriminell pojkliga och pekar ”social-
demokratiskt” på att det är sociala faktorer som trångboddhet och fat-
tigdom som skapar brottslingar. Dessa sanningar förmedlas av filmens 
centralfigur, föreläsaren vid Socialinstitutet m m, dr Ekblad, ett oför-
täckt språkrör för dåvarande socialministern Gustaf Möllers fru, jour-

           
2 Svensk filmografi 4 (s 232). 
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nalisten Else Kleen, som i boken Skyddshemmen (1934) påtalat miss-
förhållandena inom dess institutioner, vilket fick regeringen att förs-
tatliga hela organisationen och inrätta ungdomsvårdsskolor med nya, 
mer humana behandlingsformer (Åberg 1978/1990 s 532). Här gör 
alltså socialvårdstjänstemannen entré. Denne övertar nu i hög grad 
familjefaderns respektive ordningsrepresentantens funktion och fram-
ställs som en humanitetens och omtankens förkämpe. Men inte ens han 
kan i det här fallet rädda alla ligapojkar.  

Ett mer betonat men individuellt uppror mot manliga vuxenauktori-
teter skildras i Hets (Alf Sjöberg, 1944). Manuset till filmen är författat 
av en ung Ingmar Bergman, vars betydelse (som manusförfattare, 
regissör och idéspruta i största allmänhet) för den bild som blir gängse 
av generationsklyftan i svensk film, ungefär fram till och med hans 
Sommaren med Monika (1953), svårligen kan överskattas. Den senare 
filmen berättar om hur nittonåriga Harry och sjuttonåriga Monika, båda 
lagerarbetare, flyr de äldre förtryckarna på jobbet och i hemmet för fri-
heten på en skärgårdsö. I Hets skildras hur en ung gymnasist 
terroriseras och hunsas av såväl sin far som den nazianstuckne läraren 
”Caligula”. Här framstår tanken på en möjlig försoning över genera-
tionsgränserna som helt utesluten. Det är när tendenserna i Ungdom i 
bojor och Hets, d v s dels fokuseringen på kriminella ungdomsgrupper, 
dels angreppet mot ett svarslöst vuxensamhälle, smälter samman vid 
ingången till 50-talet, som de utpräglat pessimistiska ungdomsskild-
ringarna på allvar börja träda i dagen. 

Till detta kommer att prostitutionstemat (inte sällan uppbyggt kring 
godtrogna landsbygdsflickor som hamnar vilse i storstadsdjungeln) blir 
mycket frekvent på biodukarna åren kring krigsslutet i filmer som 
Kungsgatan (Gösta Cederlund, 1943), Kvinnor i fångenskap (Olof 
Molander, 1943), Anna Lans (Rune Carlsten, 1943), Sonja (Erik 
”Hampe” Faustman, 1943), Fängelse (Ingmar Bergman, 1949), Gatan 
(Gösta Werner, 1949) och Två trappor över gården (Gösta Werner, 
1950).3 

Prostitutionstemat förs även in i ungdomsbrottsfilmerna. I Ungdom 
i fara (Per G Holmgren, 1947), vad som kan betecknas som ett embryo 
till den ”ungdom-på-glid”-genre som dominerar vår första period, 
skildras hur Wille, en ung man som plågas svårt av sin alkoholiserade 
styvfar, slits mellan det kriminella gänget, vars diktatoriske ledare 
också är brutal hallick, och det hurtiga kamratgäng vilket beslutar sig 
           
3 Svensk filmografi 4 (s 287). 
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för att bilda en egen ungdomsklubb och därigenom skapa utrymme för 
meningsfulla och kreativa fritidssysselsättningar. På väggen i den 
egenhändigt inredda klubblokalen hängs en bonad med den upp-
fordrande devisen ”Om du trassligt skulle få / Gänget kan du lita på”. 
Initiativet till klubbildandet kommer från den genomhygglige och rak-
ryggade socialassistenten Bo, vars enträgna engagemang i egenskap av 
surrogatpappa till slut lyckas med att återbörda Wille till det sunda 
gänget och den därstädes väntande flickvännen. De förhärdades skara 
återstår dessvärre bara att lämna åt förtappelsen. I Ungdom i fara lever 
alltså ännu arvet från 30-talet, den troskyldigt rosenröda idealismen, 
kvar vid sidan av en alltmer framträngande nihilism. 

Vad som kan hända den unge man som helt är i avsaknad av en 
gränssättande pappafigur vet Rötägg (Arne Mattson, 1946) att berätta. 
Odågan och läroverkseleven Krister klemas bort av sin fjolligt överbe-
skyddande och frånskilda mamma generalkonsulinnan. Vad han än gör, 
tar hon sin ”lilla gosse” i försvar. När Krister så blir relegerad från 
läroverket ser modern till att sätta honom i en fin internatskola för 
pojkar, vilken nyss fått mottaga priset som landets bästa allround-
idrottsskola ”under ledning av den energiske idrottsledaren löjtnant 
Holm”. Där sätter den hänsynslöse Krister genast igång med att syste-
matiskt bryta mot allmänna ordningsföreskrifter och så frön bland de 
andra pojkarna till missnöje och ren uppvigling mot de hyggliga lärar-
na, som gör vad de kan för att tala honom till rätta. När så den 
stillsamme lektor Hacksén till slut tappar tålamodet och ger Krister en 
örfil tvingas han be nidingens mor om ursäkt. ”Ja, jag tycker verkligen 
inte att kroppsaga tillhör moderna uppfostringsmetoder!”, utbrister hon 
uppbragt vid mötet på rektorsexpeditionen. Med ett lätt uppgivet tonfall 
och illa dold ironi replikerar lektor Hacksén stilla innan han lämnar 
rummet: ”Moderna uppfostringsmetoder var det, ja...” 

Krister har en syster, Rosa, som anser att han borde vuxit upp hos 
sin pappa, istället för bli bortskämd av modern – ”han var ju någorlund-
a hygglig så länge pappa bodde hemma”. På internatskolan råkar Rosas 
make vara verksam som skolläkare och denne frågar vid ett tillfälle 
Kristers pappa varför modern och inte han tillerkändes vårdnaden om 
Krister. Pappan, som nu finner det olyckligt att han skiljde sig ”då 
Krister var i den åldern, att han bättre behövde en stark pappa än en 
svag mamma”, svarar: ”Fråga dom som bestämmer. Modern ligger all-
tid närmast till, när inte särskilt starka skäl kan framläggas.”  
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Här skymtar en begynnande – och vad man kanske skulle kunna 
kalla populistiskt färgad – kritik i svensk efterkrigsfilm av sociala 
myndigheters sätt att söka lösa ungdoms- och familjeproblem. I Rötägg 
förmår dock ännu den samlade, patriarkala tyngden hos lärarkollegiet 
att till slut återställa ordning och harmoni på skolan. Men åt Krister är 
ingenting att göra. I ett sista, desperat försök att smutskasta skolans 
bästa idrottskille återstår för honom bara att möta döden. För att ett 
helande av det en gång så grundmurade kollektivet ska kunna komma 
till stånd krävs alltså till slut att den sjuka cancercellen (Krister) skiljs 
från den annars friska skol- eller samhällskroppen. Även i Dynamit 
(Åke Ohberg, 1947) är det än så länge en lärare, Sixten, som innehar 
hjälterollen, genom att hjälpa den unge Allan, som av sin brutale 
styvfar drivs in på brottets bana, att till slut fly sin destruktiva upp-
växtmiljö.  

Vid pass 1953 står dock inte lärarrollen – eller andra representanter 
för myndighets-Sverige för den delen – särskilt högt i kurs, vilket 
framgår i Marianne (Egil Holmsen, 1953), som förutom att hemma 
leva insnärjd av kälkborgerliga krav och förbud – inte minst av sin 
drakliknande mor – också råkar i klorna på en illvillig, lesbisk lä-
rarinna. Dock räddas Marianne tillbaka till anständighet och skola av 
den juste, jämnårige Jojje. Även i Trots (Gustaf Molander, 1952), med 
vilken Vilgot Sjöman debuterade som manusförfattare i svensk film, 
förekommer en sadistisk, lydnadskrävande lektor av ”Caligula”-snitt 
som hatas av sina elever och förpestar tillvaron för sin osäkre son, 
gymnasisten Rolf.  

Strax före ingången till 50-talet hinner ”ungdomsproblemet” myn-
tas som begrepp, i samband med Götgatskravallerna 1948. Tre år sena-
re är det dags för nya kravaller, nu i Berzelii park (Andersson 1984 s 
422). Efter det andra världskriget kom så det kalla kriget och 
inflytandet från den existentialistiska filosofin med sin djupgående pes-
simism, som i Sverige runt 1948 gav upphov till den s k tredje stånds-
punktdebatten bland de intellektuella med författaren Karl Vennberg i 
spetsen (tredje ståndpunkten innebar att man i det kalla krigets skugga 
sökte ett alternativ till såväl de kapitalistiska som kommunistiska 
dogmerna) (Bergom-Larsson 1976 s 19ff). 

Sammantaget skapade detta underlag för en ny typ av respektlös 
misstro gentemot det etablerade vuxensamhället som bryter igenom på 
bred front inom filmen, exempelvis i nämnda Fängelse (Ingmar Berg-
man, 1949), med dess utforskning av hållbara alternativ till den enda 
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konsekventa handlingen – självmordet – i en värld där ångest och van-
makt breder ut sig. Över huvud taget präglades Bergmans första filmer, 
men även många andra (ungdomsrelaterade) svenska filmer i skarven 
mellan 40- och 50-tal, av en ”gestaltad tidsångest”, där individen 
framställs som utlämnad åt sig själv i kampen mot ett kyligt samhälle 
och dess förhatliga konventioner och där drömmen om uppbrott och 
utbrytning bara kan leda till ensamhet, ett famlande i mörker eller en 
ren katastrof. Det är bilden av den moderna civilisationsmänniskans 
slutliga, tragiska öde i hägnet av världskrig och Hiroshima: avskuren 
från tradition, rötter och övergripande värdestrukturer – men fri till vad, 
i en menings-lös värld, en värld i avsaknad av ett högre mål, en över-
gripande mening (Qvist 1988a)? 

”Återanpassning” var tidens lösenord och debatterna om den mo-
derna ungdomens asocialitet, och lämpliga socialterapeutiska åtgärder 
avlöste varandra. Men i grund och botten, menar författaren och kultur-
chefen på Aftonbladet, Gunder Andersson, ”handlade alltsammans rätt 
mycket om den uppväxande ungdomens ovilja att slita med enahanda 
jobb för att leva om sina föräldrars tråkiga liv. I en friare situation 
stegrades frihetsbehovet ytterligare, och oroliga föräldrar förstod 
ingenting” (Andersson 1984 s 423). I de mer eller mindre svarta och 
realistiska filmer som fram till 60-talets ingång sökte åskådliggöra den 
nya tidsandan finner man således otaliga föräldrar som ängsligt vrider 
sina händer och frågar sig vad det är som håller på att hända och hur 
det kunde bli så här – scener som utspelar sig såväl i arbetarklassens 
trånga kök, som i en burgen borgerlighets salonger. 

Efterkrigstiden gav sålunda, alla sociala framsteg till trots, eller 
kanske just p g a de hastiga samhällsförändringarna, upphov till en ny 
rotlöshet och ett sökande efter andra hållpunkter, värden och ideal än 
de hävdvunna, vilka alltmer börjat förlora sin giltighet i den tilltagande 
avtraditionaliseringens kölvatten. Det slår inte minst igenom i de lands-
bygdsorienterade och företrädesvis historiserande filmerna, som 
exempelvis Hon dansade en sommar (Arne Mattson, 1951), den ditin-
tills största publiksuccén i svensk film (Furhammar 1991 s 216). Mer 
än kanske någon annan kan denna genre ses som ett dialektiskt svar i 
populärkulturella former på de 40- och 50-talens genomgripande struk-
turomvandlingar som förändrade hela den svenska samhällsbilden. 
Medan landsbygden avfolkades och förvandlade åtskilliga tiotusentals 
småbruk till ödegårdar, översvämmades biograferna av landsbygds-
filmer av olika slag (Furhammar 1991 s 223). 
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Leif Furhammar (1991 s 224f) delar in landsbygdsgenren i tre kate-
gorier: 1) historiska allmogefilmer som i nationalromantisk utformning 
förhärligar gångna tiders agrara traditioner och moraliska värden, 2) 
bondkomiska alster med Åsa-Nisse i spetsen som svarade mot en annan 
och mer ambivalent fas i den kollektiva bearbetningen av landsbygds-
förvandlingen genom att på en gång förlöjliga och hylla den lantliga 
livsform som nu var på väg att försvinna, och 3) samtidsdramatiserande 
filmer som ”betraktade livet på landsbygden med ett nostalgiskt vemod 
som i sin mest genuina form var så uttalat att man kan tala om ett 
sorgearbete”. Ett genomgående drag i inte minst den tredje kategorin, 
den samtidsorienterade landsbygdsfilmen, var ett nytt förhållningssätt 
till ungdom och vuxenblivande. 

Det här var, menar Furhammar, filmer som nästan alltid handlade 
om ungdom, ungdomars kärlek och ungdomars plåga, och den paradi-
siska sommarens övergång i höst betydde också det oundvikliga steget 
in i vuxenlivets nedfrusna förstelning. Också detta var ett helt nytt drag 
i den populära trivialfilmen och ett drag som den för övrigt delade med 
den konstnärligt ambitiösa kvalitetsfilmen. Inträdet i vuxenvärlden 
hade föralldel kunnat framställas som plågsamt och ångestladdat även 
tidigare, men detta var filmer som för första gången samstämmigt ge-
staltade en entydig bild av vuxenblivandet som en existentiell tragedi. 
Konflikten var emellertid tillräckligt allmänmänsklig och tillräckligt 
allmängiltigt formulerad för att angå en publik med mycket bred 
åldersmässig och social sammansättning, vilket måste ha varit en av 
förutsättningarna bakom den väldiga attraktion som filmerna tycks ha 
utövat (Furhammar 1991 s 226). 

Fatalismen och undergångsstämningarna sätter sin klara stämpel på 
Medan staden sover (Lars-Eric Kjellgren, 1950). Tillkommen efter en 
idé av Ingmar Bergman skildras här de olika öden ett gäng arbetar-
klassungdomar och dess självpåtagne ledare, ”Jompa”, går till mötes. 
Särskilt Jompa kan hänföras till den ”vill-inte-slita-ihjäl-mig-på-nån-
jävla-fabrik”-kategori av ungdomar som vid denna tid växer fram. 
Filmen inleds med att gänget, på uppmaning av Jompa, gör ett inbrott i 
en direktörsvilla. Man gör spe av alla finkulturella konstföremål och i 
övermod tömmer man barskåpet – på plats. Jompa och dennes under-
givne vapendragare ”Knatten” vet att dra, medan de andra som stannar 
i villan för att kröka och leva bus upptäcks och åker fast. I rätten är 
man emellertid hygglig mot de tidigare ostraffade pojkarna och de 
slipper undan villkorligt. Men Jompa är snart på dem med nya 
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kriminella uppslag. De vill dock inte riskera att åka dit på allvar utan 
gör sig fri från hans destruktiva inflytande. Den skrupelfrie Jompa 
däremot, som vägrar anpassa sig, gör en regelrätt gangsterkarriär, vilket 
tar en ände med förskräckelse: han begår ett mord och fångas slutligen 
in efter en våldsam polisjakt.  

Det inte minst anmärkningsvärda i sammanhanget är att Jompa, 
som alltså föraktar knegartillvaron, skildras som sprungen ur en stabil 
arbetarklassfamilj, med två välanpassade syskon, en far som försöker få 
honom att förstå vad en hederlig arbetsmoral vill säga och en inkännan-
de mor som i vått och torrt ställer upp för honom. Till detta kommer, 
att Jompas fästmö, Iris, som han tvingas äkta efter att ha gjort gravid, 
även hon är sprungen ur en intakt arbetarfamilj. Hennes pappa fixar till 
och med jobb åt Jompa på bilverkstaden där han själv arbetar – något 
Jompa accepterar, bara för att i berått mod stjäla gubbarnas avlönings-
kassa.  

Denna defaitism återfinns även i två filmer av Gunnar Hellström 
som skildrar vilsna unga män på kant med tillvaron och med snedvrid-
na auktoritetsbindningar: Simon Syndaren (1954) och Nattbarn (1956). 
I den sistnämda levererar Hellström ett tidstypiskt nidporträtt av en 
övervakare, vilken framställs som en godtrogen, tvångsoptimistisk tönt 
som inte förmår mycket mer än att trösta den liksom Jompa i Medan 
staden sover brottsbenägne och nonchalant självdestruktive ”Nick” 
Bomans åldriga lilla mor – ”allt blir nog bra igen ska du se, bara jag får 
tala med honom...” Tillsammans framstår modern och övervakaren som 
ett sorgligt handfallet föräldrapar.  

Illusionslöshet och auktoritetstrots förekommer också i mer välsitu-
erade miljöer. I Sista paret ut (Alf Sjöberg, 1956) driver läroverkselev-
er så respektlöst med en åldrad lärare att denne väljer att lämna klass-
rummet, där även filmens huvudperson, den belevade advokatsonen 
Bo, återfinns – Bo som för flickvännen framkastar existentialistiskt 
svårmodiga tankar om att barn och föräldrar av humanitära skäl borde 
skiljas från varandra: ”Två personer som av en eller annan orsak, och 
vanligen mot sin vilja, satt en till världen, börjar snacka en massa 
dynga om moral och religion – fast dom själva saknar de fun-
damentalaste grepp om vare sig ansvar eller uppförande! Förr i världen 
har det funnits en objektiv form för ont och gott. Numera finns det 
ingenting att hålla sig till... Våra barn ska slippa oss! Föräldrarna ska 
förskonas från barnen och barnen från föräldrarna... Dom ska slippa oss 
och vår äckliga värld!”  
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Ett mer handgripligt och brutalt ”uppror” gör den av Jean Genets 
amoraliska livsfilosofi inspirerade direktörssonen och ligaledaren Kent 
i ”ungdomsfilmaren” Egil Holmsens Fartfeber (1953) (Bengtsson 
1990). Filmen ger en provkarta på vanartiga, asociala och direkt kri-
minella ungdomsaktiviteter som att råna, råsupa, stjäla bilar och ”kn-
acka bög” (manlig prostitution). Förutom Kent skildras två andra ton-
årskillar, Gunnar och ”Kina”. Alla förklaras de ha på något sätt split-
trade eller osunda hemförhållanden. Kents föräldrar struntar i hans 
känslomässiga behov och Gunnar bor med sin ensamstående, före-
brående men också omsorgsfulla mor. Kent klarar sig i slutändan undan 
genom sina föräldrars sociala ställning och Gunnar beslutar sig för att 
bli skötsam i och med att han kommer till insikt om den strävsamt 
arbetande moderns egen sociala utsatthet.  

För Kina däremot, vars alkoholiserade far misshandlar honom å det 
grymmaste, finns ingen hjälp, inte ens genom det personliga engage-
manget från den sympatiske rektorn för ungdomsvårdsskolan – ett för 
tiden ovanligt positivt porträtt av en socialtjänsteman som dock till viss 
del vägs upp av ett mer tidsförankrat nidporträtt av Kinas övervakare. 
Den i sin totala kravlöshet och naiva tilltro till sina klienters inne-
boende godhet närmast skrämmande hållningslöse barnavårdsassistent-
en ”Tårtpappret”, säger saker till Kina som att ”Vi lägger manken till 
för dig på alla sätt, på alla sätt... Det ska du komma ihåg, att din känsla 
av övergivenhet är patologiskt betonad, den är helt och hållet frukten 
av din negativa självkritik...” Kina själv bara spelar med, håller upp en 
enfaldig uppsyn och nickar instämmande för att så fort som möjligt 
slippa honom.  

Med Farlig frihet (1955), regisserad av tidens uppstickare och 
problembarn i svensk (ungdoms)film, den av Sartre och existentialis-
men starkt influerade Arne Ragneborn, nås kulmen på den vid det här 
laget utbildade tradition av svenska filmer som visar hur ungdoms-
problem tar sig uttryck i kriminalitet och allmän missanpassning, pre-
senterat med av en melodramatisk men icke desto mindre osminkad 
realism där social bakgrund etableras som förklaringsmodell till det 
asociala beteendet. I filmen, som var nära att totalförbjudas av censuren 
för dess ”spekulation i cynism”, skildras ett ungdomsgäng på veritabel 
stöld- och rånturné, ledd av Myggan som är på rymmen från en föga 
upplyftande ungdomsvårdsanstalt (B Bengtsson 1991). Myggans 
hemförhållanden poängteras när hans prostituerade flickvän, som farit 
dit för att hämta hans kläder, vänder i trappan då hon hör att en fruk-
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tansvärd hustrumisshandel pågår. Filmen slutar med att Myggan efter 
en våldsam polisjakt blir fast i den tunnel, där Slussens tunnelbanesta-
tion är under uppbyggnad, som en exponent för det nya, högrationalise-
rade teknokratsamhället. Hysteriskt gråtande bryter han ihop.  

I Ragneborns andra film Flamman (1956) inleder den prostituerade 
tonårsflickan med samma namn sin ”karriär” med att hamna på skydds-
hem (vilket besöks av Elise Ottesen-Jensen). Hennes situation – 
meningslöst fabriksarbete och ansvarslösa föräldrar – framstår som ett 
utmärkt utgångsläge för social urspårning och personligt förfall. Fadern 
är en osympatisk nattvakt och modern en alkoholiserad uterännare. De 
separerar också under filmens gång. Filmen slutar helt illusionslöst 
med att ”Flamman”, efter att ha försökt ta livet av sig, åter skickas ut 
på ”gatan” av sin brutale hallick. Det märkligaste med filmen, skrev 
Dagens Nyheters recensent 

 
är autenticiteten, för vilken borgar inte bara manusförfattaren Gun Zacharias, 
tjänsteman på Långholmen, utan också byråchefen Lars Bolin i socialstyrelsen 
och en rad andra sakkunniga, som deltagit i filmens tillkomst och tjatat igenom 
den i censuren. Det näst märkligaste är att socialvårdarna själva ropar ut från 
taken att det är så litet de kan göra. ”Vad har vi att ge dem, finns det någon 
medicin mot viljan att inte vilja?” suckar trött föreståndaren på 
ungdomsvårdsskolan. (Svensk filmografi 5 s 530) 

 
Myndigheter, socialvård och polis synes i Flamman alltså en gång för 
alla stå helt maktlösa inför det som sker med en alltmer oregerlig 
ungdom.  

I ljuset av detta kom Danssalongen (Börje Larsson, 1955) att stå 
för en begynnande omsvängning i synen på vilka vuxen- eller sam-
hällsinstanser som är bäst rustade att tillmötesgå ungdomens nya vanor 
och behov. Det nya är att underhållningsindustrin, här i form av ett 
nöjestempel, direkt modellerad efter berömda Nalen i Stockholm, 
skildras som en till övervägande del positiv mötesplats för de unga. Till 
viss del kan detta tillskrivas danssalongens vänlige och paternaliskt be-
skyddande ägare, Viktor (Elof Ahrle), ett porträtt av legendariske 
Nalenchefen Gustaf ”Topsy” Lindblom, känd för sina uppoffrande 
åtaganden gentemot missanpassade ungdomar. Mot det förtroliga 
förhållandet mellan Viktor och dennes unga sångstjärna Sonja ställs 
hennes före detta pojkvän, gangstern ”Doggen” och dennes övervakare, 
en sillmjölke vilken har lika lite kraft att sätta bakom sina förmaningar 
som kollegorna i Nattbarn och Fartfeber, något som leder till att 
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”Doggen” till slut skjuter ihjäl Sonja när hon, stödd av Viktor, vägrar 
gå tillbaka till honom. Gråtande som ett barn ger sig Doggen vid 
åsynen av den anstormande polisen. 

Vid 50-talets mitt är televisionen i antågande. Efter att under 1955 
ha tillhandahållit provsändningar över storstadsregionerna, startade te-
levisionen i september 1956 reguljära sändningar, vilka från första 
stund tilldrog sig ett enormt intresse från allmänheten (Waldekranz 
1984 s 12). Konsekvenserna för filmindustrin blev förödande. Ännu 
1956 registrerades 78,2 miljoner biobesök. Knappt två år senare hade 
siffran sjunkit till 60 miljoner och 1959 till 56 miljoner. Bara fyra år 
senare hade besöksfrekvensen gått ända ner till 39,5 miljoner. Till detta 
kommer att den svenska filmens andel i biografernas filmutbud 1959 
var blygsamma 4,7%. Den enda ljuspunkten för filmbranschen var att 
tonårsgenerationen mycket tydligt markerade sin särställning genom att 
avvisa den vardagsrumsbaserade TVn som standardnöje och 
samlingsplats och istället fortsatte att frekventera de offentlighetsba-
serade biograferna (Furhammar 1991 s 249f). 

Att biografpubliken börjar bli mer ålderssegregerad i kombination 
med att begreppet tonåring inte längre bara stod för en åldersbe-
stämning utan kommit att beteckna en hel livsstil slår mot ingången till 
60-talet igenom i den ungdomsorienterade filmen i form av fyra filmer 
med mer eller mindre betonad anknytning till raggarfenomenet: 
Raggare! (Olle Hellbom, 1959), Susanne (gjord av läkarparet Elsa & 
Kit Colfach, 1960), Chans (Gunnar Hellström, 1962) och Raggargäng-
et (Ragnar Frisk, 1962). Alla präglas de av en mer eller mindre oför-
sonlig attityd från de ungas sida gentemot vuxengenerationen. 

I Raggare! är det fenomen som en gång var känt under beteckning-
en ”föräldraauktoritet” ett minne blott. En stenhård raggartjej som 
menar att ”Farser och morser, dom är som ägg – urblåsta...” backas på 
stamfiket upp av en låt ur jukeboxen med kvinnlig sångerska: ”Jag kan 
strypa min mamma / Jag kan ge dig min kropp. Jag kan svära och för-
banna / Bäst att du ser opp!”, samtidigt som den kvinnliga huvudfigur-
en Bibbans föräldrar när de, ängsliga för sin dotter, dyker upp på fiket 
möts av helt respektlösa hånskratt och sarkasmer. 

Den utpräglat didaktiska patentskildringen av Raggargänget kan å 
sin sida sägas sätta punkt för en epok, de ”klassiska” ungdom-på-glid-
filmerna. Här ställs de två oförbätterliga rötäggen Kritan och Berra mot 
de övriga raggarna, som visar sig vara reko ungdomar, vilket framgår 
inte minst av deras vänligt uppskattande attityd gentemot den caféid-
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kande ”Raggarmorsan” (legendariska Edith Jansson i egen hög person). 
Denna goda modersfigur har en motsvarighet i Kritans övervakare, 
tillika orygglig boxningstränare till en av de fina, sportintresserade 
raggarkillarna. Men det hjälper inte. Kritan och Berra, vars taskiga 
hemförhållanden ställs mot de andra ungdomarnas mer stabila dito, 
rånar just en av de andra killarnas pappa, varefter Kritan infångas av 
polisen medan Berra flyr till ett rivningshus, från vars tak han kastar sig 
ner mot döden när han finner spelet vara förlorat. 

Kanske kan man se hyllningen i Raggargänget av dygdigt, patriar-
kaliska familjeideal och -strukturer modell äldre som ett missriktat lån 
från televisionen, vilken till följd av att ungdomen vände sig bort från 
hemmasittarkulturen och mot offentliga nöjen som biografen, snabbt 
kom att bli ett kulturreservat genom att i sina programformer för de 
yngsta och de äldre generationerna upprätthålla, hedra och ära de gam-
maldags familjemönstren (Furhammar 1993). Fel väg att gå var det hur 
som helst. Detta skulle icke bliva 60-talsfilmens melodi.  
 
 
1963-1973: Uppgivenhet  
 
Om slutet av 40-talet var en första skördetid för det socialdemokratiska 
reformarbetet, kan 60-talet kallas ”en andra skördetid” (Weibull 1993 s 
134). Goda konjunkturer, ökad produktion och stadig tillväxt gav åter 
utrymme för reformer. Efter en lång försöksverksamhet (den s k 
enhetsskolan) infördes en sammanhållen 9-årig grundskola 1962. 
Också gymnasieskolan reformerades. En tidigare klasskiktad ungdom 
fick därmed nya kontaktytor. Därtill kom uppkomsten av en 
tonårsinriktad konsumtions- och mediemarknad, förverkligandet av det 
s k miljonprogrammet (en miljon nybyggda bostäder mellan 1965 och 
1975 skapar betongförorterna) och en restriktivare alkoholpolitik, som 
bl a försökte utrota de ölcaféer vilka utgjort traditionella mötesplatser 
för arbetarklassens män. Mellanölsförsäljningen i livsmedelsbutikerna 
från 1965 ledde till larmrapporter om ökade ungdomsproblem i det 
måttlösa fylleriets och de ödsliga stadskärnornas tecken (Bjurström 
1980 s 43-50). Vid sidan av en allmän sociokulturell erosionskris bör-
jade också nya socialisationsmönster slå igenom, vilket resulterade i 
ändrade psykiska djupstrukturer hos de unga (Fornäs 1991 s 78). 
Sammantaget innebar detta att ungdomsgenerationen en gång för alla 
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bröt mot eller i allt högre grad tappade kontakten med en patriarkalt 
fostrad föräldragenerations livsmönster och tänkesätt. 

För filmens del markerade den på Harry Scheins initiativ tillkomna 
filmreformen av år 1963 en total omvandling av den svenska film-
branschen – såväl i ekonomisk och organisatorisk som kreativ bemärk-
else (Furhammar 1991 s 281f). Tillkomsten av den statligt subventio-
nerade stiftelsen Svenska Filminstitutet och dess filmskola gjorde till-
sammans med genombrottet för såväl televisionen som ny, lätt och bil-
lig inspelningsteknik slut på de gamla integrerade filmbolagens ängs-
ligt konservativa filmpolitik och ateljébundna produktioner och ledde 
så småningom fram till bildandet av det icke-kommersiella Film-
centrum och dess Folkets Bio-rörelse 1968 (Filmhuset på Gärdet i 
Stockholm tillkom först 1971). 

En effekt av filmreformen blev att nära en tredjedel av de filmer 
som producerades under resten av sextiotalet gjordes av debuterande 
regissörer (Schein 1977). Strukturomvandlingen och det drastiska ge-
nerationsbytet gjorde att filmen fr o m 1963 kom att gå i bräschen för 
en allmän radikalisering av det kulturella och politiska klimatet under 
60-talet. I motsats till en äldre filmgeneration försökte de unga beskriva 
verkligheten ”på plats”, inte återskapa den i filmstudion. 

Om vår första period präglades av becksvarta stadsskildringar och 
av smärtsamma slitningar och skilsmässor mellan individer och alltmer 
fragila kollektiva samhörigheter, kommer nu en period som känneteck-
nas av mer realistiska – autentiska – storstadsbilder. Det kompromis-
slösa trotset gentemot vuxengenerationen övergår nu i en mer uppgiven 
hållning inför förstelnade vuxna, något som dock ibland slår över i ren 
terror gentemot allt vad vuxenvärld heter. 

Som Vilgot Sjömans 491 (1964), så våldsam, nihilistisk och blasfe-
misk att den gav upphov till en proteströrelse som ledde till bildandet 
av Kristen Demokratisk Samling (KDS). 491 är till viss del att betrakta 
som en direkt och extrem utlöpare av 50-talets ungdom-på-glid-filmer, 
med sin skildring av kriminella och uppgivna ungdomar och en 
övervakare – en ”folkhemskristus” som Sjöman (1964) kallat honom – 
vilken i sin hållningslöshet är släkt i rakt nedstigande led med Kinas 
övervakare ”Tårtpappret” i Fartfeber. De sociala myndigheternas 
representanter skildras i 491, liksom i så många andra 60-talsfilmer 
som kritiserar den svenska socialvården för dess avhumaniserade be-
handlingsformer och sociopolitiska kontrollfunktioner, som en samling 
mer eller mindre perversa knäppskallar vars uppfostrariver bara är kos-
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metisk fernissa med syfte att tillfredsställa egna, mer eller mindre 
förträngda behov. 

Men 491 kan också sägas markera något nytt – ”inte bara genom 
den på sin tid kontroversiella öppenheten kring diverse udda sexuella 
yttringar. Själva greppet med den lite halvdokumentära stilen [...] pekar 
snarare fram mot dokumentära storstadsreportage som Dom kallar oss 
mods (1968)” (Qvist 1986b s 52ff). 

En av de mest aktiva och inflytelserika i det unga filmgardet (inte 
minst genom sin debattbok Visionen i svensk film, 1962) var Bo Wider-
berg, som debuterade 1963 med två lågmälda, eftertänksamma filmer, 
Barnvagnen och Kvarteret Korpen. Båda gestaltar ungdomars vanmakt 
gentemot försoffade och oengagerade eller direkt frånvarande föräldrar. 
Om än Kvarteret Korpen utspelar sig 1936, är skildringen av sonens 
desperata uppläxning av fadern för att denne smiter ifrån sina för-
pliktelser som familjeförsörjare mycket tidstypisk: ”Du är den siste jag 
har att gå till, pappa... Kan jag inte få känna nån respekt för dig, 
pappa... Kan jag inte få...finns det ingenting som jag kan vara stolt över 
att du är min far...” Det är ett tema som går igen bl a i Vilgot Sjömans 
Jag är nyfiken – gul (1967), där huvudpersonen Lena uttrycker sin be-
svikelse över att fadern avvek redan efter tre veckor som Spanienfri-
villig och nu för en alltmer vegeterande livsföring i sällskap med flas-
kan, medan hon själv för det engagerat radikala, politiska arvet vidare. 

I Stefan Jarls dokumentär Dom kallar oss mods (1968) är det mer 
en vemodig resignation över (de missbrukande) föräldrarnas ansvars-
löshet och tjafs och det egna, klassbundna ödet som kommer till uttryck 
från de skildrade ungdomarnas sida, något som bl a manifesterar sig i 
ironiskt nedsättande gliringar i tunnelbaneuppgångarna gentemot ”Små 
knegarna, små knegarna, är lustiga att se...” Även Roy Anderssons 
debutfilm En kärlekshistoria (1970) skildrar ett par tonåringar som med 
en blandning av förfäran och förundran åser hur de vuxna förnedrar sig 
själva och varandra (Dahlén m fl 1990). 

Föraktet för ett ryggradslöst vuxensamhälle blir än mer skrämman-
de i Jan Troells lägesbeskrivning från den svenska skolan i Ole dole 
doff (1968). I fokus står en ung, manlig grundskolelärare som brottas 
med såväl mans- som lärarrollen. Hemma har han förlorat kontakten 
med sin fästmö och i skolan får han uppbåda all sin energi för att söka 
upprätthålla någon som helst ordning i en skolmiljö som en gång i tiden 
till stor del ”hanterade sig själv” genom stabiliteten i det omgivande 
traditionsbärande kulturmönstret (Ziehe 1989 s 71ff; Ramström 1991 s 
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61ff). Lärarens osäkra pendlande mellan en ”pedagogiskt korrekt” 
hållning där eleverna står i centrum och en auktoritativt styrande och 
emellanåt även straffande attityd av mer traditionellt snitt, leder bara 
till att han drar på sig löje och direkta terroraktioner från elevernas sida 
– de tar nästan bokstavligen död på honom. 

Samma fullständigt respektlösa attityd från de ungas sida skildras – 
och kritiseras – i tre filmer av en regissör med uttryckt förankring i en 
”rejäl” gammal arbetarklasskultur av märket Söder, Janne Halldoff. I 
en film med den smått ironiskt-sarkastiska titeln Livet är stenkul (1967) 
skildras en frånskild ung kvinna, Britt, med en 6-årig son som varken 
hon eller pappan intresserar sig nämnvärt för. När så Britt stöter på ett 
gäng kringresande, kriminella killar följer hon med dem och försöker, i 
ett missriktat försök att bryta sig ur social isolering och förtryckande 
konventioner, anpassa sig till deras stundom rent brutala lekar – 
gängets alltmer hämningslösa framfart ändar slutligen i ett mord. I 
filmen förekommer en alkoholiserad arbetare som inte kan förstå 
killarnas totala brist på målsättningar och i en recension ansåg Carl 
Henrik Svenstedt att Halldoff riktigt fångat ”den tredje välfärdsgene-
rationen” av ungdomar utan ideal: ”’Livet är stenkul’ är en sataniskt 
skicklig berättelse om föräldragenerationens oförmåga att ge ungdomen 
hållbara alternativ”.4 

En dröm om frihet (1969) skildrar två unga, kriminella män på flykt 
undan polisen. I deras samtal med varandra framträder i båda fallen 
fundamentala svek från fädernas sida. Den enes far är själv kåkfarare 
och den andres en kall och brutal företagsägare. Dessa fäder får man 
aldrig se. Som en urvattnad representant för fostrarrollen får vi i stället 
stifta en flyktig bekantskap med pojkarnas övervakare, vilken blir till 
en förlängd, byråkratisk arm av en fängelseinstitution som inte förmår 
utöva något nämnvärt (positivt) inflytande på dem.  

Med Stenansiktet (1973) spetsar Halldoff till motivet i Livet är 
stenkul. Här framställs den ”förlorade” ungdomsgenerationen som ett 
gäng ”nihilistiska apostlar, förklädda diktatorer utan minne eller fram-
tid” (Björkman 1978 s 96). I en betongförort till Stockholm driver ett 
ungdomsgäng omkring, snattar, dricker öl, antastar äldre kvinnor och 
rycker deras väskor. Till förorten kommer socialarbetaren Harry både 
för att bosätta sig och för att ta del av det kommunala planeringsarbetet. 
Eftersom hans egen son omkommit i samband med lek i en gunga med 
asfalterat underlag, framhåller han för kommunpamparna vikten av 
           
4 Carl Henrik Svenstedt (SvD) citerad ur Svensk filmografi 6 (s 311). 
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mjuka och mänskliga lekplatser. Men hans propåer möts bara av en 
mördande tystnad. När Harry så en dag trakasseras på bilparkeringen 
av ungdomsgänget slår honom en tanke, att leja ungdomarna för att 
mörda de byråkratiska stadsplanerarna. Gänget, vars föräldrar skildras 
som försoffade TV-missbrukare vilka inte bryr sig om vad deras barn 
egentligen har för sig, antar erbjudandet. Men våld föder våld. Den 
”idealistiske” Harry tappar greppet och blir själv, liksom övervakaren i 
491, ett offer för sina skyddslingar i deras besvikelse över bristen på 
bärkraftiga alternativ.  

 
 

1974-1981: Dominerande mödrar 
 

Det är många små pojkar som hårdnat och blivit bittra i svenska och nordiska 
barnfilmer under de senaste åren. Pojkar vars mödrar svikit dem på olika sätt; 
genom att förvärvsarbeta, dö eller förälska sig. Pojkar vars mödrar inte räckt 
till för dem. Dessa pojkar har klätt sig i svart läder och gått ner i tunnelbane-
tunnlarna för att hämnas. Eller också har de klätt sig i ett pansar av hat mot 
vuxenvärlden av hjälplös skräck för att själva en gång bli vuxna. Det som 
räddat pojkarna från att gå under har ofta varit någon manlig släkting eller 
auktoritet som i sista stund ryckt upp dem ur träsket eller ur dammen som de 
just tänkt dränka sig i. Så har jag själv i alla fall ofta tänkt när jag mött de 
misshandlade pojkarna och deras försumliga, groteska mödrar i film efter film. 

 
Så skriver Elisabeth Edlund (1986 s 39) vid Svenska Filminstitutet. 
Hennes reflexioner får en extra klangbotten när de läggs över de resul-
tat som psykologen Margot Bengtsson (1991a, 1991b) kom fram till i 
en studie över hur könsrollsmässig självförståelse utvecklats under 
efterkrigstiden. Om unga män (i högre utbildning) 1959 upplevde sina 
fäder som närvarande, ansvariga för deras fostran men också som 
stränga och bestraffande och därför ofta kom att uppleva modern som 
ett stöd när de försökte opponera sig, så uppfattar de vid 70-talet sina 
mödrar som alldeles för ”nära” och sina fäder som helt frånvarande 
eller uppslukade av sitt arbete: 

 
en aspekt som belyses tydligt av jämförelsen mellan 50-talet och 70-80-talen 
är den normativa förändringen från en på 50-talet dominerande ”auktoritär, 
patriarkalisk” familjetyp till en tillåtande familjetyp, där fadern antingen 
”försvunnit” och överlämnat normbildande och gränssättande till modern eller 
utvecklat en mer demokratisk fadersroll. Betydligt fler, både kvinnor 1977 och 
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män 1985, uppger att de tyckte att fadern ofta ägnade dem för liten tid i lägre 
åldrar än 1959.5 

Min egen studie visar visserligen att en markerad och uppgiven faders-
revolt manifesterade sig inom (populär)filmen redan vid ingången till 
50-talet. Men Bengtssons resultat från 70- och 80-talen överensstäm-
mer påtagligt med de föräldrabilder som under denna period dominerar 
på vita duken, fr a vad gäller de negativa aspekterna av ojämvikten 
mellan faderns respektive moderns inflytande under uppväxttiden. 
(Omsvängningen mot en mer demokratisk fadersroll slår förstås också 
igenom, exempelvis i Lasse Hallströms Jag är med barn, 1979.) 

Emblematisk för den typ av generationsmotiv som blir framträdan-
de i svensk film från mitten av 70-talet fram till början av 80-talet kan 
publik- och kritikersuccén Det sista äventyret (Jan Halldoff, 1974) 
sägas vara. Det är en film som pekar på en omsvängning från politiska 
till psykologiska förklaringsmodeller i allmänhet och till en betoning på 
förkvävande mödrars destruktiva påverkan i synnerhet. I centrum står 
en ung manlig och faderlös lärare, Jimmy, som i hemmet domineras av 
modern och även fästmön. ”Vad skulle pappa ha sagt...”, lyder en 
ständigt återkommande förebråelse från moderns sida. Efter att ha fått 
frisedel från värnplikten och dess mansvärld såsom varande något 
rubbad, får Jimmy ett arbete som lärarvikarie och försöker då göra sig 
kvitt beroendet genom att flytta hemifrån. Snart finner han sig 
inbegripen i en romans med en kvinnlig elev. När hon så plötsligt blir 
tillsammans med en jämnårig kille utlöser detta hos Jimmy en infantilt 
betonad separationsångest som strax leder in i en psykos. Filmen slutar 
med att han tas in på mentalsjukhus – där modern, till synes nöjd över 
att åter ha honom i sitt våld, kommer och besöker sin vid det här laget 
helt apatiske son.  

Trots att handlingen i Mackan (Birgitta Svensson, 1977) tilldrar sig 
i början av 60-talet är modersproblematiken mycket samtidsorienterad. 
Tillsammans med sin familj flyttar 14-åriga Margareta/ Mackan till en 
småstad, där hon snart börjar sällskapa med den starkt motor- och 
vapenintresserade Kenneth, 18 år, som lever ensam med sin styvmor 
men ger uttryck för stark saknad efter (sina) riktiga föräldrar. Kenneth 
är i grund och botten lika tragiskt osäker på sin mansroll som Jimmy i 
Det sista äventyret. 

Margaretas pryda mor åser med starkt ogillande sin dotters förhåll-
ande med Kenneth. ”Jag tycker inte om att du står och hänger på stan, 
           
5 Bengtsson (1991b s 151). Se även Bengtsson (1991a s 140, samt 1993). 
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det ser ju hemskt illa ut... Men Sven, säg något! Tänk att du aldrig kan 
hjälpa mig nån gång...!” Pappa Sven, undfallande: ”Ja, men Kerstin...” 
Sven, som egentligen bara är glad över att dottern är omsvärmad, gör i 
ett försök att blidka hustrun ett fegt utfall: ”Margareta, nu får du se till 
att uppföra dig ordentligt fortsättningsvis, ser du inte att mamma blir 
ledsen!” Denna bristande solidaritet från faderns sida gör förstås 
Margareta förtvivlad. Men hon antyds vara stark nog att stå emot 
modersterrorn och det obefintliga stödet från fadern.6 

I den första av Kay Pollaks tre filmer det närmaste decenniet, Elvis! 
Elvis! (1977), porträtteras en påtagligt narcissistiskt skadad mor, som 
på ett skrämmande obetänksamt sätt söker låsa fast sin sjuårige son, 
uppkallad efter moderns stora (ungdoms)kärlek Elvis Presley, i en 
symbiotisk bindning medelst en obarmhärtig känslomässig utpressning 
– ”Nu har Elvis gjort mamma ledsen... Så du vill ta död på mamma, 
då...?!” Från sin vänligt lågmälde men sorgligt svage och underordnan-
de pappa, som bara vill ha lugn och ro, har Elvis inte mycken hjälp att 
hämta – ”Gör nu som mamma säger...” Dock har Elvis – lyckligtvis – 
kontakt med två positiva fadersfigurer som bemöter honom med 
förståelse och respekt. Dels klasskamraten Anna-Rosas frånskilda 
pappa, som hennes mamma portförbjudit hemma hos dem (hos Anna-
Rosa bor även mormor och gammelmormor i ett veritabelt kvinno-
reservat!). Men framför allt har han sin morfar, som manar honom att 
stå på sig och inte ge efter för (kvinno)trycket. 

Denna positiva, äldre mansfigur, som pekar fram mot den sista per-
iodens strävan efter att återupprätta någon form av fadersauktoritet, är 
än mer framträdande som uppbyggande motvikt till en dominerande 
modersfigur i Jag är Maria (Karsten Wedel, 1979). Marias ensam-
stående mamma har problem med bostad och arbete, varför Maria 
skickas iväg till släktingar, det barnlösa paret Maj-Britt och Lennart. 
Där de bor finns en hunsad gammal enstöring, Jon, som Maria blir vän 
med och som visar sig vara en fantastisk konstnär. När den prudentligt 
religiösa Maj-Britt får höra detta blir hon starkt upprörd och förbjuder 
           
6 Mot slutet av 70-talet kom också ett par barnskildringar som starkt bröt mot tidi-
gare mönster inom genren genom att koppla generationsproblematiken till allt lägre 
åldrar (Norlin 1989 s 24f). Hit kan räknas den genre som då växte fram och som 
populärkulturforskaren Margareta Rönnberg (1986) benämnt ”Barngrotesken”, 
filmer som Marie-Louise De Geer Bergenstråhles Mamma pappa barn (1977) och 
Barnförbjudet (1979) och i vilka föräldrar och vuxna överlag framstår som 
fullständigt vedervärdiga, ständigt bråkande och intrigerande, alltid sättande sina 
egna behov först. 
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svartsjukt och förebrående Maria vidare umgänge med Jon – ”Där trivs 
du tydligen bra...”. Den snälle Lennart är mycket undfallande inför 
hustrun men gör i egenskap av tillfällig pappa vad han kan för Maria. 
Ur sin ägandes skobutik ger han henne ett par balettskor, inte utan 
ängslan – ”Vi säger ingenting till Maj-Britt om det här...”. Filmen 
slutar med att Maria flyr instängdheten och återvänder till modern – där 
hon stöter på en främmande man, mammas nya kille.  

Stortjuven (Ingegerd Hellner, 1979) handlar om taniga Aniarabar-
net Peter, 13 år, som bor med storebror och ensamstående, dubbelarbe-
tande mamma i en ödslig betongförort. Filmen skildrar Peters mono-
tona tillvaro, som mest går ut på att skolka och stjäla. Modern gör vad 
hon kan för att hålla ordning på Peter och hans bror, men hennes utsatta 
situation gör henne villrådig och nervös med häftiga kast från 
ömhetsbetygelser till oövertänkt skäll och missriktade, tafatta försök till 
gränsdragningar – ”Du ska inte försöka lura mig, förstår du det!”, 
samtidigt som hon själv inte kan ta till sig skolans uppgifter om Peters 
stölder – ”Inte min pojke...” Fadern, som antyds vara alkoholist, är 
portförbjuden i hemmet och när bröderna en kväll bestämmer sig för att 
ge sig ut och leta efter den far Peter aldrig mött, blir modern hysterisk 
och försöker handgripligen hindra dem. Peter träffar honom aldrig men 
genom olika, gestaltade fantasier framgår det att han längtar 
fruktansvärt efter en pappa, som han i sina drömmar gör till en 
klippfast hjälte och kamrat. 

Detsamma gör Reine i Kay Pollaks andra film, Barnens ö (1980), 
som även den genomsyras av negativa moders- och kvinnoporträtt. 
Reine, 11 år, ska iväg på kollo eftersom hans ensamstående mor måste 
jobba på annan ort. Detta visar sig dock vara en bluff från moderns sida 
för att kunna umgås med fästmannen, den osäkre Stig, vilken har avse-
värda problem med sin mansroll och kompensatoriskt söker sätta sig på 
Reine. Modern – men även styvfadern – sätter alltså sina egna 
känslomässiga behov före Reines. Reine far aldrig till kollo utan driver 
omkring i Stockholm och annorstädes, i en odyssée som präglas av 
ideliga besvikelser och tillkortakommanden. Inför andra pojkar och 
män gör han missriktade försök att blåsa upp sig och spela tuff, och en 
rad vuxna kvinnor både utnyttjar och förlöjligar honom. Allt detta 
söker han uppväga genom omnipotenta fantasier om att hans pappa är 
(det nyligen förolyckade) racerässet Ronnie Peterson. 

Stefan Jarl återkommer i Ett anständigt liv (1979) med en lägesrap-
port från Kentas och Stoffes värld, där en av många tragiska sekvenser 
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är när de beger sig ner i en kylig, anonym gravkällare för att ”hälsa” på 
Stoffes farsa, död p g a alkoholmissbruk. Man raljerar vilt för att hålla 
känslor av sorg och tomhet på avstånd. Stoffe själv, död av en överdos 
under inspelningen, ger i en egen sång uttryck åt förhoppningen att 
sonen Janne inte ska bli en ”samma skit som jag”. Men det finns också 
ett par fina ögonblick i filmen, där Stoffe och Kenta söker ta sitt ansvar 
som fäder och göra något positivt för sina söner. Som när Stoffe med 
familj besöker Skansen och när Kenta läser sagor för sonen Patric och 
försöker förmå honom att flytta till fosterhem på landet där det erbjuds 
en sundare livsmiljö än förortens.  

 
1982-1993: Faderns återkomst 
 
Om andra halvan av 70-talet präglades av alltför dominerande moders-
figurer, av svaga, undfallande fadersfigurer och av barn och ungdomar 
som uttryckte sorg och saknad över den bristande kontakten med eller 
gensvaret från sina fäder, kommer 80- och det tidiga 90-talet att känne-
tecknas av en vilja att återknyta kontakten med mer ”traditionellt” 
viljefasta och livgivande fäder. Det är filmer som inte bara förebrår 
fäderna deras tillkortakommanden, utan också söker förstå dem och 
bevekelsegrunderna för deras agerande. Detta motiv uttrycker tydligt 
vad också Margot Bengtsson kan notera i sin undersökning, att 
oppositionen på 50-talet från de unga männens sida gentemot faders-
auktoriteten på 80-talet ersatts av en opposition mot modern: ”Det är 
modern männen upplevt har ställt krav, satt gränser, lagt sig i och – 
framför allt i tonåren – gjort det alldeles för mycket”.7 

Betecknande nog är det den filmskapare som gick i täten för 40-
talets auktoritetsuppror, Ingmar Bergman, som anför sökandets stig. Ty 
ett centralt motiv i Fanny och Alexander (1983) är saknaden efter den 
solide fadern, vilken likt Hamlets fadersvålnad stundom uppenbarar sig 
inför Alexander för att trösta och vägleda (Steene 1988). I filmens 
centrum står en annan livsbejakande och närmast idealiserad faders-
gestalt, den mustige familjepatriarken i Jarl Kulles gestalt. 

Tiden efter 1982 blir annars, till följd av 80-talets genomgripande 
förändringar i medievärlden, den kanske mest turbulenta och kaotiska i 
hela den svenska filmhistorien (Furhammar 1991 s 349f). Inte minst 
biografnäringen kom att drabbas hårt av videorevolutionen. Om det 

           
7 Bengtsson (1991a s 141). Se även Bengtsson (1991b s 152). 
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under tidigare katastrofperioder, som när televisionen slog igenom i 
slutet av 50-talet, först och främst var den medelålders och äldre pu-
bliken som övergav biograferna, var det nu ungdomen som gav sig 
iväg. Detta lämnade mindre svängrum för nya, oprövade talanger och 
idéer. Så kan också 80-talet ses som den svenska filmens mest återhåll-
na och ängsligt sidoblickande decennium under hela efterkrigstiden. 
Kanske kan de yngres intresse för den starkt ungdomsorienterade vi-
deo- och kabelmarknadens utbud till viss del förklara den tendens som 
gör sig gällande under denna sista period, att många filmskapare väljer 
– eller ges utrymme – att rikta blicken mot föräldraskapets premisser 
och möjligheterna till en försoning generationerna emellan. 

I sin första spelfilm, G (som i Gemenskap, 1983), går Staffan Hil-
debrand med starkt nymoralistiskt patos till storms mot vad han anser 
vara en otillbörlig hållningslöshet från vuxengenerationens sida 
(Dahlén & Viklund 1992). Enligt Hildebrand är det hög tid att föräldra-
generationen (läs: männen) på nytt vågar börja ställa krav på ungdom-
arna, att de återerövrar en status som vägledande vuxenauktoriteter. I 
G, som skildrar tre tonårsgrabbar med olika problem, statueras ett upp-
byggligt exempel. När en av dem, den haschrökande Kim, söker jobb 
på en verkstad, kräver ägaren att han ska klippa håret och se ut som 
folk. Verkstadsägaren, spelad av gamle fängelsekunden, samhällsdebat-
tören och författaren Lasse Strömstedt, har blivit beryktad för den re-
plik han fäller efter flummarens invändningar mot vad han uppfattar 
som förmynderi och just nymoralism: ”En sak ska du ha klart för dig, 
grabben, min moral, den är mycket gammal!” Detta förefaller vara 
första gången en vuxen visar upp en gränssättande attityd gentemot 
Kim, som (naturligtvis) lever med sin frånskilda och självupptagna 
mor. Det är inte bara en allmän intresselöshet och handfallenhet hos de 
vuxna som Hildebrand attackerar i G. Han för också fram tanken att de 
unga är prisgivna åt en (gränslöst) destruktiv ungdomskultur. Lämnade 
åt sig själva och nöjesmarknaden, tycks Hildebrand mena, går ungdom-
en vilse och förstör sig själva – en inställning som också präglar Jan 
Troells film om ungdomarna bakom de s k Åmselemorden, Il Capitano 
(1991). 

En som – på helt privata bevekelsegrunder – försöker göra något åt 
de bristande kontaktytorna mellan generationerna är den judiske läkar-
en i Suzanne Ostens Tala! det är så mörkt (1993), när han tar sig an ett 
s k skinhead i en samtalsterapi. Skinnskallens hemförhållanden är usla, 
med en pappa som misshandlar honom och en naiv mamma som inte 
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vill förstå vad det är hennes son sysslar med. Det framgår att skinn-
skallens hat och terror mot invandrare, ”judar” och homosexuella inte 
är någonting annat än avledande projektioner av ett monumentalt 
självhat, ett i grunden sårat och oälskat barns sätt att ge uttryck åt 
rädsla och förträngda smärtor genom att i stället för att rikta vreden mot 
de skyldiga, föräldrarna, med förstärkt intensitet förskjuta skuldbe-
läggandet till ”avvikande” grupper. 

Ungdomligt självhat till följd av miserabla uppväxtförhållanden är 
temat också i Kay Pollaks tredje spelfilm Älska mig! (1985), som ger 
stort utrymme åt skildringen av fostermammans ihärdiga kamp för att 
tillgodose trasiga tonårsflickan Sussies behov av såväl kärlek och när-
het som gränser och förordningar. Sussie kommer från ett missbrukar-
hem. Modern låser henne ute och sin pappa har hon aldrig träffat. Men 
hon längtar så förtvivlat efter honom att hon med hans svårt tummade 
fotografi framför sig skär sig med rakblad. På försmådda barns vis 
förebrår Sussie sig själv för de svek hon utsatts för. Hennes bristande 
tilltro till vuxenvärlden kommer bl a till uttryck när hon i ett 
harmoniskt ögonblick i en simhall prövar gränserna genom ett erotiskt 
utspel mot fosterpappan, som dessvärre är för svag för att kunna motstå 
frestelsen. Ursinnig och förtvivlad drar hon sig undan och dunkar hans 
huvud mot omklädningsskåpet. Båda gråter över hans svek, hans 
misslyckande, att han inte lyckades vara den tillitsfulle pappa hon be-
höver men aldrig vågat tro kan finnas. 

Dock får Sussie liksom ovan nämnda Elvis och Maria kontakt med 
en äldre man ur farföräldrarnas generation som ingjuter henne livsmod. 
Andra motiv som känns igen från tidigare filmer är fostermoderns 
benägenhet att till sin egen tonårssons stora förtret vara honom alltför 
närgången – ”Du ska alltid kladda!!”… Därtill får vi åter stifta 
bekantskap med en socialassistent lika abnorm som sina kollegor i 491. 
Liksom Hildebrand och många svenska filmskapare före honom 
fastslår Pollak med emfas att vad urspårade ungdomar behöver är en 
fast hand från personligt engagerade föräldrafigurer, inte kringskurna 
myndighetsrepresentanters till intet förpliktigande låt gå-mentalitet. 

Tematiseringen av bristen på vuxenansvar återkommer Staffan Hil-
debrand till i Ingen kan älska som vi (1988) – liksom G en publik 
succé. Här handlar det om en ung stockholmstjej, Anneli, som lever 
med sin frånskilda mamma. Nu får hon för första gången på tio år ett 
livstecken från pappan, som vill att hon skall besöka honom uppe i den 
jämtländska glesbygden. Mamman spjärnar dock svartsjukt emot: hon 
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vill behålla sin dotter för sig själv. Men Anneli reser i alla fall. Dock 
visar sig pappan när allt kommer omkring vara alltför ryggradslös för 
att förmå restituera sin fadersroll. Trots pappans svek kan Anneli ändå 
vinna trygghet och lugn genom sitt förhållande med den rakryggade 
och känslige Johnny. Inte oväntat har Johnny en stabil förankring i en 
intakt familj, vilken fadern leder med fast hand. 

Bilden av en feg eller oengagerad fader går igen i en annan av 80-
talets ungdomsfilmsuccéer, PS - sista sommaren (Thomas Samuelsson, 
1988). De båda tonårsgrabbarna och kompisarna Matte och ”Kranken” 
kommer från splittrade hem. Matte lever tillsammans med sin ensam-
stående mor, Kranken med sin pappa, som bara undantagsvis skymtar 
till och inte bryr sig nämnvärt. Vid ett bad träffare de överklassflickan 
Lisa. Matte följer henne hem efter ett diskoteksbesök. På morgonen 
efter berättar hon om sig själv, att hon inte har någon kontakt med sina 
föräldrar. Hennes far är alltid ute och reser. Tillsammans far de tre till 
Gotland för att campa, och blir snart indragna i ett triangelförhållande. 
Äventyret ändar i att Kranken blir dödad av ett motorcykelgäng som bl 
a försökt våldta Lisa (Qvist 1988b s 60f). 

Något av en kulmen på periodens sökande efter hållbara, livgivan-
de kopplingar över generationsgränserna nås år 1992, då det produceras 
tre spelfilmer som med påtaglig samstämmighet och ett vemod som 
närmast för tankarna till Kvarteret Korpen (1963), utgör sorgearbeten 
över minnet av och saknaden efter barndomens fäder och uttrycker en 
längtan efter försoning med fadern (Hagman 1992). Det är filmer som 
föregås av alster som Mitt liv som hund (Lasse Hallström, 1985) och 
Pelle erövraren (Bille August, 1987). Mitt liv som hund handlar om 11-
årige Ingemar som bor i stadsvåning med labil storebror och kärleksfull 
men sjuklig och därför lynnig mor. Året är 1959. När modern blir 
sämre skickas Ingemar ut på landet. Där finner han en trofast vän och 
ett fullgott faderssubstitut i en godmodig morbror som ingjuter honom 
livsmod nog att komma över den trots allt älskade moderns död. I Pelle 
Erövraren ges ett porträtt av en far som är lika kuvad och materiellt 
fattig som rik i sin obetingade kärlek till sonen Pelle, vilken därigenom 
kan växa sig stark i själ och ande. 

Också i två självbiografiskt färgade filmer av Agneta Fagerström-
Olsson, Seppan (1987) och Hjälten (1989), skildras pappan som kär-
leksobjekt och som en positiv motvikt till en kallsinnig mamma. I 
Seppan är den lilla flickans kärlek oreserverad och de få stunderna 
tillsammans med den ofta frånvarande pappan (en chefsfigur av något 
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slag) präglas av lust och lycka. I Hjälten är det en könsmogen och flyg-
färdig ung dams mer komplicerade relation och (pubertala) bindningar 
till pappan som står i fokus, men även här finns stunder av djup, ordlös 
och ömsesidig tillgivenhet och bekräftelse dem emellan.  

Min store tjocke far (Kjell-Åke Andersson) är den av 1992 års tre 
filmer som kanske tydligast renodlar tendensen i den avslutande perio-
den. Det är 50-tal och vi möter 11-årige Osvald som hyser en obrottslig 
och stundom starkt idealiserad kärlek till en magnifik, men p g a 
alkoholproblem och notoriska kvinnoaffärer, också ångestfylld och 
oberäknelig far. Den i och för sig omtänksamma modern har Osvald ett 
mer ambivalent förhållande till, då hon inte tillgodoser hans behov av 
att få känna sig stor (”Min lilla unge...ge mamma en kram...”). Detta till 
skillnad från fadern, som då han är på det humöret relaterar till Osvald 
med kamratligt osentimental förtrolighet. Filmen är gjord efter Magnus 
Nilssons starkt självbiografiska manus. ”Hela mitt liv”, säger Nilsson 
angående skildringen av Osvald och hans far, ”har jag saknat farsans 
närvaro. Jag dyrkade honom och han var en gåta” (Marko 1992). 

I Söndagsbarn (1992) är det tre generationer mäns ihoptvinnade 
öden som kommer till uttryck, i det att regissören Daniel Bergman efter 
ett manus av fadern Ingmar skildrar dennes förhållande till sin far, 
vilken framstår som på en gång auktoritär, labil och – på äldre dar – 
ångerfull. Sonen Pu (läs: lille Ingmar) kan aldrig vara riktigt säker på 
sin fars kärlek. I tre insprängda scener skildras ett möte flera decennier 
senare mellan Pu och den nu döende fadern. Här antyder den vuxne Pu 
samma slags känslomässiga handikapp som hans far tidigare visat, men 
också en vilja att bryta mönstret. Det är symptomatiskt för denna 
sentida och mer förbehållslöst utlämnande skildring av söner som 
sörjer saknade fäder, att regissören säger sig vara inspirerad av 
psykoanalytikern Alice Millers teori om att  
 

det finns ett upprepningstvång som fortplantar sig mellan generationerna. Det 
onda (liksom givetvis det goda) går i cirklar, och gör man inget åt det, det vill 
säga blir medveten om det och går igenom smärtorna, kommer de dåliga 
mönstren att fortsätta upprepas i all oändlighet – det tror jag inte bara gäller 
manlighetens avigsidor [...] Den här historien är en postum kärleksförklaring 
till fadern Erik och indirekt till mig, sonen, eftersom det är jag som fått 
förvalta den. (Hagman 1992) 

 
Försoning mellan far och son är temat också i Dockpojken (1992). Ti-
den är sekelskiftet och platsen en enslig och torftig stuga vid en fjäll-
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kam. En pojke i 10-årsåldern hjälper sina fattiga föräldrar att framställa 
dockor till en uppköpare. Pappan är kärv och fåordig och snar att ta till 
fysiskt våld mot pojken när denne inte hörsammar hans förmaningar. 
Pojken rymmer och blir själv familjefar – dock en mycket kärleksfull 
sådan. I en leverans till sin leksaksaffär känner han en dag igen faderns 
dockor. Detta får honom att för första gången återvända till barndoms-
hemmet, där han möter sin far med en omfamning som innerligt 
besvaras. 

Filmens regissör Hilda Hellvig menar att hon fastande för berättel-
sen (liksom Pelle erövraren skriven av danske proletärförfattaren 
Martin Andersen Nexø) eftersom den ”ger både pojkens och pappans 
perspektiv” och att hon när hon först satte upp den på teaterscenen 
”aldrig tidigare sett så många gråtande män på en gång. Problematiken 
talar ju till dem både som fäder och söner. Jag tror de känner mans-
rollens otillräcklighet väldigt stark. Att sörja den är en bra början!” 
(Hagman 1992). (Dockpojken har för övrigt en hel del gemensamt med 
Älska mig! i det att pojkens mamma liksom fostermamman i Älska mig! 
besitter en mental styrka och vilja att skydda barnet från labila 
fadersgestalter.) 

Till dessa filmer kan vi även lägga den sista delen av Stefan Jarls 
filmtrilogi, Det sociala arvet (1993). Det visar sig här att Kentas och 
Stoffes söner undgått sina fäders öden att bli missbrukare. De arbetar 
och sköter sig. Det finns förvisso ett uppenbart avstånd mellan Kenta 
och Patric men den hantverksskicklige, låtskrivande och på sitt sätt 
stolte Kenta finns där i alla fall i bakgrunden. Särskild betoning lägger 
Stefan Jarl på det gamla modset och missbrukaren Jajjes rätt markanta 
uppryckning. Han har lagt drogerna på hyllan och lägger nu all sin själ 
och energi i umgänget med den dotter han så länge försummat och som 
vi nu, till Jajjes oförställda glädje och stolthet, får se ikläda sig den 
studentmössa man idag förvisso får till skänks – men ändå. Dottern 
själv, liksom Stoffes son uppvuxen hos fosterföräldrar, uttrycker stora 
insikter om sina bakgrundsförhållandens mekanismer och är, liksom 
Patric, fast besluten om att inte ge sig i våld åt samma (själv)destruk-
tiva livsmönster som fadersgenerationen. Generationstemat genomsyrar 
också Stefan Jarls första spelfilm, Goda människor (1990), som handlar 
om förhållandet mellan lille Viggo och hans pappa, och deras försök att 
nå varandra. 
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Konklusion 
 
Folklivsforskaren Lissie Åström (1990 s 296) menar att det idag, i vad 
vi kan kalla det postmoderna samhället, skett en återkoppling till det 
förindustriella samhället i det att fadern nu som då i viss mening är 
integrerad – i meningen medagerande och delaktig – i barnens vardag. 
Detta till följd av bl a omvandlingen av könens inbördes relationer på 
såväl det offentliga som familjära planet. Skillnaden är att banden 
mellan fäder och barn inte som under den förmoderna tiden bestäms av 
auktoritära påbud – av ”husbondens oinskränkta makt” – utan tvärtom 
präglas av öppenhet. Det finns en vilja till ömsesidig bekräftelse, en 
längtan efter innerliga relationer byggd på ömsesidig förståelse och 
erkänsla – en frukt inte minst av den sociokulturella friställning som i 
psykodynamisk bemärkelse fört med sig att traditionella, rigida 
överjagsstrukturer eroderat och skapat utrymme för en ökad empatisk 
inlevelseförmåga.8 

En liknande cirkelrörelse – ”tillbaka vid utgångspunkten” eller var-
för inte ”tillbaka till framtiden” – kan sägas prägla skildringen av gene-
rationsproblematiken i svensk film. Ty i viss mening kan vi sägas vara 
tillbaka vid tiden före 1940- och 50-talets desillusionerade framställ-
ningar av en irreversibel, oöverkomlig klyfta mellan gammal och ung. 
Skillnaden är att det på 30-talet var de vuxna som med ålderns, sed-
vänjans eller den patriarkala maktstrukturens obestridliga förstegsrätt 
lotsade de unga in i ett vuxen- och samhällsliv präglat av ett accept-
erande av traditionella könsroller och åldershierarkier. Idag är det i 
mycket det omvända som gäller: det manifesteras en vilja eller längtan 
från den yngre generationens sida att återuppta kontakten och därmed 
(den historiska) kontinuiteten över generationsgränserna.9 

Den oerhört svartsynta Sökarna (Daniel Fridell-Holmsten & Peer 
Cartriers, 1993) kan tyckas gå på tvärs mot denna tendens. Här finns 
inte en enda representant för föräldragenerationen som inte är en 
komplett fjant, nolla eller idiot och som sådan inte värd annat än löje 
och förakt. Vad som skildras är inte ett samhälle, utan en på samma 
gång fullständigt abstrakt och groteskt fysisk värld, där alla är slav 
under ett gränslöst, narcissistiskt begär att hävda sig själva på andras 
           
8 Jfr Ziehe (1986) och Fornäs (1991 s 12ff). 
9 För en jämförelse med det sätt på vilket generationstematiken behandlats i den 
mer omskrivande amerikanska populärfilmen, se Sjögren (1989), Dahlén (1989, 
1990a, 1990b) samt Dahlén m fl (1993). 
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bekostnad, att hålla tomhetskänslorna stången genom att via våld, sex 
och droger producera allt starkare upplevelsekickar och där det råder 
ett permanent krigstillstånd mellan olika ungdomskulturella falanger, 
mellan de unga och föräldragenerationen, inom de vuxnas egna led och 
mellan killar och tjejer. Någon form av sammanhållning, trygghet eller 
tillit står, i bästa fall, bara att finna inom ramen för de symbiotiska, rent 
självbespeglande bindningar och identitetsbekräftelser som en mycket 
snäv och rigid kamratkrets erbjuder – innan drogmissbruket och girig-
heten gör sitt intrång även där.  

Men denna totala utarmning av trygghetsskapande och livgivande 
mänskliga relationer, denna fundamentala avsaknad av överjagsspärrar 
mot pubertala och narcissistiska självhävdelsebegär och allmaktsfan-
tasier, här manifesterat genom ett på ytan tufft, men i grund och botten 
sorgligt infantilt machoideal, kan också ses som en effekt av bristen på 
gränssättande fäder och just därför en mer eller mindre latent faders-
längtan; en längtan efter fäder eller auktoriteter att kunna göra uppror 
mot och därigenom erfara samhällets gränser och införliva dess normer 
och värdesystem. 

Så menar exempelvis ungdomshistorikern John R Gillis (1993) att 
det som t ex Åström tolkar som ett ökat ansvarstagande från männens 
sida till viss del är en chimär, faderns identitet fortfarande är osäker och 
den nya emfasen på att vara en bra pappa egentligen bara lägger mer 
tyngd på definitionen av fadern som försörjare:  

 
Den nya bilden av far som konsument har trängt ut den gamla av tönten i hus-
hållet men det ändrar inte i grunden den relation som fadern har till sina barn. 
När det antyds att ett gott faderskap består av fler presenter och fler 
semesterdagar återspeglar det bara det marknadstänkande som genomsyrar alla 
sidor av det moderna livet, inklusive familjerelationerna. [...] På 1980-talet har 
familjerestauranger och familjesemesterparadis vuxit som svampar ur jorden, 
och nu när barnens födelsedagar firas på MacDonalds i stället för hemma 
kretsar familjelivet mer och mer kring att köpa saker och ting. Faderskapet har 
blivit en del av konsumtionsekonomin [...]. (Gillis 1993 s 16) 

 
Mot denna utarmning av mansrollen och fadersidentiteten vill poeten 
och mytforskaren Robert Bly (1991) se ett återupprättande av manlig 
stolthet och en återkoppling till manliga dygder och förpliktelser, bestå-
ende inte minst i att ta vara på sina barn och övervara deras skolning in 
i vuxenlivet, så att detta inte helt överlåtes åt den amerikanska populär-
kulturen.  
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Söner och döttrar i USA lider fortfarande av ”för litet fader” och det kommer 
antagligen inte att bli bättre. [...] Det är viktigt att kunna säga ordet manlig 
utan att tro att vi använder ett ord liktydigt med könsförtryck. [...] Några 
skäms över det historiskt förflutna, över det förtryckande patriarkatet, 
vanvettiga krig, sedan länge påtvingad stränghet. Män som har sett sina fäder 
misslyckas med att vara sanna mot det maskulina och dess värdeskalor vill inte 
vara män. Men de är män. Jag tror att det i detta århundrade och vid denna 
tidpunkt är viktigt att understryka att den treprocentiga [genetiska] skillnad 
som gör en person till man och samtidigt inte förlora ur sikte de nittiosju 
procent som män och kvinnor har gemensamt. (Bly 1991 s 29, 156f, 290) 

 
Bly dyker upp med sin livsfilosofi i den svenska dokumentärfilmen 
Fäder, söner & älskare (Staffan Lindqvist & Per Strandberg, 1991), 
där fyra yngre män berättar om spruckna förhållanden, frånvarande 
fäder och rädslan att förlora kontakten med sina barn.  

Blys tankar kring goda, vägledande men också gränssättande fäders 
oskattbara värde tycks mig värda att beakta. I välvilligt bejakande av 
ungdomars egna kulturformer och kreativa symboliska (identitets)ar-
bete med nöjesindustrins produkter som råmaterial tenderar ung-
domskulturforskare stundom att negligera dels de negativa verkning-
arna av det tonårsinriktade underhållningsutbud vars enda rättesnöre är 
att smeka sin publik medhårs och idealisera ungdomstiden i kontrast till 
ett i bästa fall tråkigt och innehållslöst vuxenliv, dels det subjektiva 
lidande som livsvärldens förtvinande och de sociala nätverkens sam-
manbrott medför: svårigheten att på ett ”naturligt” sätt införlivas i en 
trygghetsskapande och identitetsbekräftande vuxenvärld. 

Detta leder sammantaget i värsta fall till självuppfyllande profetior 
i form av ett kategoriskt förkastande av allt vad föräldrakultur och vux-
enansvar heter. Det kan således behövas en förnyad syn på ungdomars 
integrering i – och inte bara förment frigörande segregation från – 
vuxenvärlden, en viss problematisering av vad psykiatrikern Jan 
Ramström (1991 s 59, 68, 156) kallat ungdomskulturforskningens 
”radikala optimism” och som han menar leder till en ”generell under-
skattning av den betydelse interaktionen mellan tonåringar och vuxna 
har, och den psykologiska innebörden i denna interaktion”. Det antyder 
inte minst de sentida filmer som på olika sätt, öppet eller latent, åda-
galägger en stark längtan efter förnyad kontakt med och ökad vägled-
ning från auktoritativa – inte auktoritära – fadersfigurer. 
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