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1. Inledning 
Jag har inte upplevt 1970-talet. Men jag har sett årtiondet skildras på film. Jag har sett när 

kollektivet Tillsammans i Lukas Moodyssons skildring av året 1975, firar att general Franco 

är död.P0F

1
PJag har sett Sverrir Gudnason spela karaktären Tommy som gör uppror mot 

föräldragenerationen som var uppvuxna i det svenska folkhemmet i TV-serien Upp till Kamp 

(2007).P1F

2
P Men framförallt har jag genom filmerna uppfattat en mentalitet, som skildrar 1970-

talet med en känsla av stark klassidentifikation och som en period som skapar möjlighet för 

mångfald i genusidentiteter. Decenniet ses ofta som en period av radikalisering och 

revolutionära tankegångar. Jag, som aldrig upplevt 1970-talet har endast kunnat försöka leva 

mig in i perioden genom berättelser från människor som levt under decenniet eller genom 

fiktiva filmberättelser. I filmen Tillsammans har jag fascinerats av karaktären Erik som bytt 

namn från Silversköld till Andersson eftersom han vill identifiera sig med arbetarklassen. Jag 

har personligen blivit berörd av Klas, i kollektivet Tillsammans som helt har lämnat 

samhällets maskulina förväntningar och som istället drömmer om att bli hemmafru.P2F

3 

 

Film har en förmåga att engagera och väcka känslor. Historikern Martin Karlsson beskriver 

hur användningen av historia ständigt förändras efter samhällets behov och han pekar på att 

film är ett av det kanske mest inflytelserika verktyget för att förmedla historia.P3F

4
P Robert A 

Rosenstone beskriver hur film är en viktigare förmedlare av historia än vad många 

akademiker vill erkänna och uttrycker en talande mening ”Filmer visar att akademiker inte 

äger det förflutna.”P4F

5
P Det blir där av intressant att analysera hur film kan skildra en period i 

vår nutid och studera hur film brukar och framställer historia. Film visar i enlighet med 

Rosenstone att inte endast akademin lär ut historia, det finns även ett värde i fiktiva 

berättelser som når en bredare samhällsgrupp genom att historiebruk.  

 

 

                                                 
1 Tillsammans, VHS, regisserad av Lukas Moodysson, Stockholm, 2000.  
2 Upp till Kamp, DVD, regisserad av Mikael Marcimain, Göteborg, Stockholm, 2007. 
3 Tillsammans (2000) 
4 Karlsson, Martin (2011)  Att projicera det förflutna - Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 
1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud, s. 11f 
5 Rosenstone, Robert A (1995) The Historical Film as Real History, s. 3f (författarens egen översättning)  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Uppsatsen kommer att utgå från filmerna Tillsammans (2000), Call Girl (2012) och TV-

serien Upp till kamp (2007) för att undersöka hur 1970-talet skildras under 2000-talet. 

Studien kommer att analysera det samtida historiebruket, och syftet med uppsatsen är att 

studera historiebrukets karaktär och kartlägga de huvuddrag kring genusidentitet och 

klasstillhörighet som filmerna berör och skildrar.  

 

 

Frågeställning:  

• Hur brukas historia för att framställa 1970-talet i filmerna Tillsammans, Call Girl 

och TV-serien Upp till Kamp?  

• Hur kommer genusidentitet och klasstillhörighet till uttryck i de studerade 

framställningarna av 1970-talet?   

 

 2. Teori 
I teoriavsnittet kommer först Pierre Bourdieus klassanalys presenteras.  Under punkt 2.2 

följer en introduktion av genusteori och en beskrivning av hur teorierna används i en kontext 

där de nutida framställningarna av 1970-talet analyseras. Under avsnitt 2.3 kommer 

historiebruk att förankras i teorin. De olika teorierna används i uppsatsen som analysverktyg. 

Som ett exempel kan Bourdieus definitioner av kapital användas för att analysera filmernas 

karaktärsskildringar. Genusteori används för att studera genusidentifikation och 

genusstrukturer i framställningarna av 1970-talet. I avsnittet metod finns i tabell 2, ett 

exempel på hur analysen sker i relation till de teoretiska perspektiven.    

 

2.1  Bourdieus klassanalys  
Med hjälp av historikern Ulrika Lagerlöf-Nilssons och utbildningsociologen Donald Broadys 

förklaringar av Pierre Bourdieus klassanalys kommer analysens utformning att beskrivas och 

exemplifieras. Med hjälp av begreppen socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital kommer 

karaktärerna i spelfilmernas klasstillhörighet att analyseras.P5F

6
P Lagerlöf-Nilsson beskriver hur 

                                                 
6 Lagerlöf, Ulrika (2010), Med lust och bävan. Vägen till biskopsstolen inom Svenska kyrkan under 1900-talet, 
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kapital kan liknas vid ”symboliska och materiella tillgångar som tillmäts värde”.P6F

7
P  

Med Bourdieus analys kan de olika kapitalen vara behjälpliga för att studera karaktärernas 

strävan efter en viss klasstillhörighet, vilken huvudsakligen kommer vara den som i 

uppsatsen benämns som arbetarklass.  Bourdieu kallar den samhällsklass med högst kapital 

som den ”dominerande klassen”, vilken i analysen kommer benämnas som överklass.P7F

8 

 

Socialt kapital kan förklaras som släktband, kontakter och andra sociala resurser.P8F

9
P Det 

ekonomiska kapitalet är grundat på ekonomisk situation och som namnet antyder; tillgången 

till ekonomiska resurser men också insyn och kunskap om den ekonomiska marknaden.  

Kulturellt kapital bygger framförallt på kännedom kring kulturella värden, akademisk titel 

men också språkbruk, kunskap och bildning. Ett högt kulturellt kapital kännetecknas av 

kännedom och förankring i vad som kan kallas ”finkultur” och statusmässigt förankrade 

kulturella värden.P9F

10
PI analysen kommer även det symboliska kapitalet att studeras. Det 

innebär att de andra faktorernas värden erkänns av andra inom ett fält. P10F

11 
PEtt fält kan ses som 

ett socialt rum som är kodat med normer och värderingar som skapas genom social 

interaktion.P11F

12
P  

 

Ulrika Lagerlöf-Nilsson beskriver hur ”det symboliska kapitalet handlar kortfattat om 

tillgångar som fältet tillmäter värde och därmed blir en resurs.”P12F

13
P När filmerna studeras kan 

sammansättningen av karaktärer studeras som ett fält, där karaktärerna verkar i olika 

maktstrukturer. Kollektivet Tillsammans, kan alltså ses som ett fält, precis som varvet där 

Tommy i Upp till Kamp arbetar. Ett fält kan alltså beskrivas som ett socialt rum, där individer 

verkar och deltar i ett socialt samspel och kämpar för olika sorters kapital. P13F

14
P För att anpassa 

sin klasstillhörighet brukar individer strategier, främst för att vidmakthålla men ibland 
                                                                                                                                                        
s.21f, & Esbjörn, Larsson (2015), ”Utbildning och social klass”, i Esbjörn Larsson & Johannes Westbergs (red) 
Utbildningshistoria, s. 339 
7 Lagerlöf (2010), s.20 
8 Donald Broady (1998)  ”Inledning: en verktygslåda för studier av fält”, i Kulturens fält, s. 11ff 
9 Lagerlöf (2010) , s.21 
10 Lagerlöf (2010), s.20f 
11 Lagerlöf (2010), s.20f  
12 Larsson (2015),s. 339 
13 Lagerlöf (2010), s.21  
14 Lagerlöf (2010), s.21 
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omförhandla eller förankra sitt kapitalinnehav.P14F

15
P  

 

2.2  Genusteori  
I uppsatsen kommer även historiebruket i filmerna analyseras utifrån ett genusperspektiv. 

Genusteori är egentligen en mångfacetterad teoribildning, men kan som minsta gemensamma 

nämnare sammanfattas som att genus studeras utifrån samhälleliga strukturer, 

dominansförhållande och normer. Teorin betonar och framhåller framförallt könstillhörighet 

som en social konstruktion.P15F

16
P Vilket kön vi uppfattar oss ha och andra kodar in oss i kan 

alltså förklaras och härledas från att normer, förväntningar och roller skapar genus i 

samhället. Louise Berglund är historiker och poängterar att strukturerna ständigt är 

föränderliga. Hon beskriver skillnaden mellan kön och genus på följande sätt:  

 
Det genusbegreppet syftade till att var att göra kön till en analyskategori i sig. Skillnaden 

mellan kön och genus är dock att genus ses som socialt skapat. Biologiskt kön har vissa 

karakteristiska, men det är samhället som formar genus., och genus formar i sin tur samhället. 

P16F

17 
 

Eftersom uppsatsen kommer att studera hur 1970-talet framställs i nutida skildringar blir det 

viktigt att ta hänsyn till genusstrukturer. Det blir också, precis som Berglund poängterar 

viktigt att ta hänsyn till att genus föränderligt. P17F

18
P Jag kommer nedan precisera några delar av 

teoribildningen som kommer vara denna undersöknings fokus. 

 

Den genusteoretiska forskningen går i vissa fall att liknas med den historiematerialistiska 

teorin, där konfliktperspektivet står i fokus. I genusteori handlar det om könens 

konfliktförhållande istället för klassmotsättningar som är centrum för historiematerialistisk 

teori. P18F

19
P  För att studera de nutida skildringarna av 1970-talet kommer alltså klass och 

genusperspektiv att användas för att förklara och diskutera det nutida historiebruket av 

decenniet. Att studera kön blir i historieforskning inte lika användbart, utan i uppsatsen 
                                                 
15 Broady (1998), s. 13 
16 Berglund, Louise & Ney, Agneta (2015) Historikerns hantverk – om historieskrivning, teori och metod, s. 95 
17 Berglund (2015), s. 95f 
18 Berglund (2015), s. 94f 
19 Berglund (2015), s. 95ff 
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kommer genusstrukturer att studeras .P19F

20
P  

 

Björn Horgby är professor i historia på Örebro Universitet och har skrivit boken Kampen om 

facket. Boken analyserar och studerar maktstrukturer i den svenska fackföreningsrörelsen 

under 1970-talet. Den hegemoniska makten ägs av den grupp som innehar makten på det 

allmängiltiga; den dominerande ställningen/uppfattningen i samhället.P20F

21
P För att förstå 

genusidentitet krävs som ovan beskrivet en förklaring i maktstrukturer. I uppsatsen kommer 

begreppet hegemonisk makt användas för att förklara genusidentiteters mönster och 

uppkomst. 

 

0TFör att studera genus bör sexualitet också tas i beaktning för att få en djupare förståelse för 

genusrelationer. Fanny Ambjörnson är forskare inom socialantropologi. Ambjörnsson 

beskriver i sin avhandling Livslinjer – berättelser om ålder, genus och sexualitet hur 

heterosexuell tvåsamhet i samhället betraktas och kan knyta an till föreställningar om 

ansvarstagande och mognad. Hon beskriver det som ett ”heterosexuellt livsmanus” främst 

med koppling till en hegemonisk norm härstammande från medelklassen.0TP21F

22
P0T Det kan alltså 

betraktas som att det finns en hegemonisk makt kring sexuella normer i samhället. 
 

 

2.3 Historiebruk  
Klas-Göran Karlsson är professor i historia och har utformat en tabell för olika 

tillvägagångssätt att kategorisera bruk av historia. Tabell 1 visar på de olika definitionerna av 

historiebruk. Gemensamt för alla typer av historiebruk är att alla i någon mening eftersträvar 

existentiellt sökande efter sammanhang och mening.P22F

23 

 

 

 

 
                                                 
20 Berglund (2015), s. 95f 
21 Horgby, Björn (2012) Kampen om facket – den socialdemokratiska hegemonins förändringar, s.103  
22 Ambjörnsson, Fanny & Jönsson, Maria (2010) Livslinjer – berättelser om ålder, genus och sexualitet, s.208f  
23 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (2009)Historien är nu- En introduktion till historiedidaktiken, s.57 
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Tabell 1. 

Behov  Bruk  Brukare  Funktion 
Upptäcka/ 

Rekonstruera  

Vetenskapligt  Historiker  

Historielärare 

Verifikation  

Tolkning 

Minnas  

Glömma 

Existentiellt  Alla människor Orienterad  

Förankring 

Återupptäcka Moraliskt Välutbildade skikt 

Intellektuella  

Rehabilitering 

Restaurering 

Försoning 

Uppfinna/Konstruera  Ideologiskt Intellektuella  

Politiska eliter 

Legitimering 

Rationalisering 

Glömma  

Utplåna  

Icke-bruk  Intellektuella  

Politiska eliter 

Legitimering 

Rationalisering 

Illustrera  

Offentliggöra 

Debattera 

Politiskt- 

pedagogiskt  

Intellektuella  

Politiska eliter 

Pedagoger  

Politisering 

Instrumentalisering 

Öka historiens värde 

Göra ekonomiska 

vinster  

Kommersiellt  Verksamma inom 

reklam och ekonomi  

Kommersialisering  

Källa: Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander, (2008) Historien är nu- en introduktion till 

historiedidaktiken, s. 59  

 
Det vetenskapliga historiebruket karaktäriseras genom att det framhåller och producerar 

historiskt fakta. Precis som tabellen visar kan funktionen vara verifikation och tolkning samt 

bidra med förklaringsmodeller och analyser kring samhällets utveckling.P23F

24
P Det existentiella 

historiebruket används främst till för att minnas eller glömma. Karlsson pekar på att 

historiebruket är starkt utvecklat och använt av grupper och populationer vars gemensamma 

historia förstärks av konflikter eller motsättningar. Det moraliska historiebruket brukas 

                                                 
24 Karlsson (2009). s.57  
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framförallt vid behov av att återupptäcka och debattera historia. P24F

25 

 

Både det ideologiska historiebruket och ickebruket används framförallt av intellektuella och 

politiska eliter. Det ideologiska historiebruket brukas framförallt för att legitimera och 

rationalisera. Karlsson framhåller hur olika ideologiska inriktningar brukat historia för att 

exempelvis legitimera staten och nationens ägande. Icke-bruket kan ses som motsatsen. Här 

sker istället ett historiskt bortfall.P25F

26 

 

Det politiskt/pedagogiska historiebruket beskriver jämförande historiebruk mellan dåtid och 

nutid. Det politiska bruket jämför då framförallt likheter. Klas-Göran Karlsson beskriver att 

”även här överbetonas likheterna, på bekostnad av skillnaderna.”P26F

27
P  

 

I det kommersiella historiebruket säljer film och populärvetenskap med hjälp av historia. 

Inom reklam används historia för att legitimera och koppla produkter till kultur och tradition. 

P27F

28
P Klas-Göran Karlsson beskriver hur det kommersiella historiebruket har lett till att historien 

har fått ett bredare värde av en större samhällsgrupp. Det kommersiella värdet är kopplat till 

ekonomisk vinst, vilket nästan alla spelfilmerna är beroende av. Det som dock kan 

ifrågasättas är huruvida det går en gränsdragning mellan det ”konstnärliga engagemanget och 

den kommersiella vinsten.”P28F

29 

 

I följande undersökning kommer framförallt det kommersiella och moraliska historiebruket 

blir relevant för analysen, på grund av att filmen Call Girls brukar historia på ett sätt som kan 

kopplas till att återupptäcka historien och debattera händelser som redan ägt rum. Alla 

filmerna brukar historia i ett kommersiellt syfte, då skildringen av historien får ett 

samhälleligt intresse och är beroende av ekonomisk vinst.  

3. Metod 
 
                                                 
25 Karlsson (2009), s.57 
26 Karlsson (2009). s.58f 
27 Karlsson (2009), s.57 
28 Karlsson (2009), s.69  
29 Karlsson (2009), s.69 
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3.1 Innehållsanalys  
Uppsatsen kommer främst fokusera på att med hjälp av innehållsanalys bryta ner och studera 

TV-serien Upp till Kamp och filmerna Tillsammans och Call Girl som skildrar 1970-talet för 

att undersöka hur årtiondet framställs i vår nutid.  För att använda innehållsmetod som metod, 

blir det precis som Alan Bryman beskriver viktigt att reflektera över frågan ”Vad ska 

räknas?”P29F

30
PVem ska innehållsanalysen handla om? I uppsatsens fall kommer fokus att ligga 

på de karaktärerna som filmskaparna lyfter fram som stereotypa under 1970-talet. I 

innehållsanalysen kommer en kvalitativ analys användas för att förklara ord och begrepps 

betydelse.  Urvalet av filmer finns förklarat under punkt 5.1.  P30F

31
P Med hjälp av ett selektivt 

urval har filmer som berör identitet gällande klass och genus valts ut. Call Girl, Upp till 

Kamp och Tillsammans blir relevant fiktiva berättelser för att studera hur nutiden brukar 

historia i framställningen av 1970-talet.  

 

De fiktiva berättelserna skildrar som tidigare nämnt karaktärstyper från 1970-talet. 

Klassanalysen kommer att ske genom att studera indelningen som sker i enlighet med 

Bourdieus klassanalys. De teoretiska utgångspunkterna kommer användas som verktyg för att 

studera och analysera filmerna.  Teorin överlappar metoden då de teoretiska 

utgångspunkterna blir styrande för metodens tillvägagångsätt. De teoretiska 

utgångspunkterna blir i uppsatsen analysverktyg för innehållsanalys. 

Som metod används teorin för att skapa kodningsscheman för karaktärerna. Det följer ett 

exempel på hur analysen gått till väga i tabell 2.  

 

  

                                                 
30 Bryman, Alan (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, s.297 
31 Bryman (2011), s.297 
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Tabell 2.  

 

 

4. Material  
I följande avsnitt kommer materialet att beskrivas. Under punkt 5.1 beskrivs Urval och 

avgränsningar för att förtydliga hur urvalet av filmer gått till, därefter följer beskrivningar av 

Tillsammans, Upp till Kamp och Call Girl.  

 

4.1 Urval och avgränsningar  

Urvalet i uppsatsen är selektivt och har skett genom sökning av filmer som utspelar sig under 

1970-talet men som är producerade mellan åren 2000-2015, vilket då i uppsatsen definieras 

som vår samtid. Därefter har filmerna genomgått två urval, där endast tre filmer i andra 

urvalet befanns relevanta. De filmerna som analyseras i uppsatsen har ett genomgående tema 

som berör klasstillhörighet, genusidentitet och politiska strukturer på ett tydligare sätt än de 

filmerna som valts bort i andra urvalet.  

 

Filmen Tillsammans blev uppmärksammad internationellt och blev nominerad för Bodilpriset 

för bästa icke-amerikanska film. Den blev också trefaldigt Guldbaggeprisad och blev 

nominerad till European Film Award för bästa europeiska film.P31F

32
P Anledningen till att filmen 

är en del av undersökningen är framförallt för att den berör de undersökningsområden som 

uppsatsen studerar. Filmen skildrar flera karaktärer med en tydlig koppling till 68-rörelsen.  

Filmen Call Girl vann år 2013 fyra Guldbaggepriser och var en uppmärksammad film år 

                                                 
32 Tillsammans(2000) 

Person  Strategi    Kulturellt kapital  Ekonomiskt 

kapital  

Socialt kapital   Symboliskt 

kapital  

Erik 

Andersson i 

filmen 

Tillsammans  

Strävar efter 

arbetarklassideal, 

genom att t.ex. byta 

efternamn och yrke. 

Till en början högt, 

försöker nu anpassa 

sig till 

arbetarklassideal.  

Född med högt 

ekonomisk kapital. 

Försöker avsäga sig 

sin faders kapital 

genom nytt yrke med 

låg inkomst.   

Född med högt, 

försöker avsäga sig 

sin pappas 

efternamn och 

sociala kontakter.    

Erkänns inte 

av de andra 

inom det fält 

som 

kollektivet 

utgör.  
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2012 när den premiärvisades.P32F

33
P Filmen berör till viss del genusidentitet och klasstillhörighet 

men analysen av historiebruket blir viktigt i det avseende att filmen skildrar stora svenska 

politiska händelser under 1970-talet. Upp till Kamp är en TV-serie som brukar historia på ett 

sätt som berör starka yttringar av klasstillhörighet och genusidentitet bland de fiktiva 

karaktärerna.  I följande avsnitt kommer filmerna presenteras för den kommande analysen.  

 

Call Girl uppmärksammades efter sin premiärvisning i Sverige. Filmen fick kritik då 

statsministern som skildras i filmen påminde om Olof Palme. Hans son, Mårten Palme valde 

att stämma produktionen för förtal mot avliden. Efter kritiken och stämningen valde 

regissören i samråd med Olof Palmes släktingar att klippa om filmen, så att en scen där den 

fiktiva statsministern har sex med en 14-årig flicka klipptes bort i DVD -utgåvorna.P33F

34
P  

Analysen av filmen Call Girl kan ses som problematisk, då den skildrar en fiktiv berättelse 

som är baserade på verkliga händelser. Uppsatsen syftar inte till att granska sanningshalten, 

utan att granska historiebruket. Det blir därför intressant att studera vilket historiebruk som 

filmen brukar i sin framställning av 1970-talet.  Filmen blir också problematisk i syfte att 

granska skildringen av genusidentfikation, då den skildrar unga kvinnor som faller offer för 

män med makt. Filmen skildrar ur ett annat perspektiv det som ska undersökas, dock blir 

filmen intressant i syfte att granska historiebruket.  

 

4.2 Tillsammans 

Tillsammans är en svensk dramafilm regisserad av Lukas Moodysson och producerad av Lars 

Jönsson. Produktionsbolag är Memfis Film och Television och filmen hade premiär 25 augusti 

2000. Filmen utspelar sig år 1975 i ett kollektiv i Stockholm. Parallellt följer filmen 

karaktären Rolf och grannarna i huset, bredvid kollektivet. I kollektivet Tillsammans lever en 

mängd speciella karaktärer som valt att leva ett alternativt liv av olika orsaker. I kollektivet 

gör deltagarna på olika sätt uppror mot samhället. Karaktären Anna, har precis skiljt sig från 

sin man för att hon gått i terapi och ”blivit lesbisk” som hennes exman beskriver det. Annas 

tidigare man Lasse odlar cannabis i trädgårdslandet och utbildar sig på universitet. Lena och 

Göran lever i kollektivet som ett par med en öppen sexuell relation. Lena har en sexuell 

                                                 
33 Upp till Kamp (2007)  
34 Horne, Amanda (2013) http://www.svt.se/kultur/film/filmen-call-girl-klipps-ner: (hämtad: 2016-05-27) 

http://www.svt.se/kultur/film/filmen-call-girl-klipps-ner
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relation med Erik Andersson som är medlem i Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna 

(revolutionärerna). Erik är inte speciellt intresserad av relationen, utan är snarare väldigt aktiv 

och intresserad av sin politiska ideologi. I kollektivet lever också Klas, som i kollektivet 

ägnar sig åt att väva. Klas är homosexuell och i filmen inleder hen en relation med Lasse. 

Elisabeth och hennes två barn flyttar till kollektivet då hennes man Rolf slagit henne. 

Elisabeths son Stefan, blir nära vän med T8Tế8Tt, ett av barnen i kollektivet. Elisabeths 

tonårsdotter Eva inleder en relation med grannpojken Fredrik vars föräldrar med hjälp av en 

kikare studerar vad som försiggår i kollektivet. Tonårsparet finner varandra i att de har exakt 

samma synfel på båda ögonen.  Filmen utspelar sig och skildrar till stor del ett perspektiv där 

barnen hamnar i fokus och skildrar barnens perspektiv på ett kollektiv med radikala åsikter år 

1975. P34F

35
P  

 

Filmen inleds med att kollektivet firar att general Franco är död. I nästa scen sitter Elisabeth 

och baddar ett sår vid munnen. Hennes man Rolf har slagit henne. Barnen ligger med en 

kudde över huvudet för att slippa höra bråket. Elisabeth bestämmer sig för att flytta till 

kollektivet Tillsammans, där hennes bror bor tillsammans med sin flickvän Lena. I kollektivet 

är alla vegetarianer, de har ingen TV för att det är kommersiellt och Coca Cola är bannlyst. 

Elisabeth och barnen börjar anpassa sig till den radikala storfamiljen. Under filmens gång 

bestämmer hon sig för att sluta raka sig under armarna, som en symbolisk handling mot 

könsmaktsordningen. Barnen i kollektivet börjar leka tillsammans och blir efter ett tag 

vänner.   Kollektivet börjar efter ett tag med Elisabeth i huset att släppa på sina principer. De 

köper en svartvit TV och efter en demonstration från barnen köper de in några varmkorvar 

med hjälp av hushållskassan. Detta gör att Signe, Sigvard och deras son Måne som också är 

medlemmar i kollektivet, väljer att flytta. De tycker att kollektivet börjar släppa på principer 

och väljer att istället bo i kollektivet Moder Jord.  Erik Andersson känner efter en tid i 

kollektivet att de andra medlemmarna inte är tillräckligt seriösa med politiken. Han väljer då 

att istället flytta och gå med i 8TBaader8T60T-8T60TMeinhof. Lena blir förkrossad och ligger på sitt rum 

och gråter. Ovanstående blir för mycket för hennes pojkvän Göran, som brukar vilja vara alla 

till lags. Han gör allt för flickvän Lena, som i kollektivet valt att inleda en sexuell relation 

                                                 
35 Tillsammans(2000) 
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med Erik. I slutet av filmen brister allt för Göran och han väljer att kasta ut Lena.8TP35F

36 

 

4.3 Upp till Kamp  

Upp till Kamp är en miniserie uppdelad i fyra avsnitt från 2007, regisserad av Mikael 

Marcimain med manus skrivet av Peter Birro. Filmen visades på SVT och är producerad av 

Götafilm, Sveriges television, Film i Väst, NRK och YLE FTS.  

 

Serien skildrar fyra ungdomar under åren 1965 till 1976 i Göteborg.  Filmen visar på 

vänsterrörelsens framfart som i slutet på serien avlöses av den nya högervågen. I serien 

behandlas även en mängd fenomen som Jens Ljunggren anser tidstypiska för decenniet, 

såsom varvsnedläggning, övervakning av vänstersympatisörer och vänsterradikala åsikter. I 

Upp till kamp skildras den så kallade 1968-vänstern med ungdomar som gör uppror mot den 

traditionella folkhemsidén.  

 

I Upp till Kamp medverkar karaktären Tommy, som vill syssla med musik, trots hans fars 

önskan om att han ska skaffa sig en akademisk utbildning. Han lär känna Erik som kommer 

från överklassbakgrund men som har det gemensamma intresset; musiken.  De har också 

liknande politiska åsikter och revolutionära idéer. Lena har flyttat in till staden från 

landsbygden och är även hon intresserad av musik. Tommy och Lena blir förälskade. 

Rebecca arbetar som läkare. I Rebeccas släkt har ingen tidigare läst på högskola, men trots 

det väljer Rebecca att studera till läkare. På sjukhuset träffar hon Tommy och de inleder en 

stark vänskap.  P36F

37
P Det genomgående temat i TV-serien är att ungdomarna gör uppror mot 

föräldragenerationen på olika sätt. Tommy gör det genom att ifrågasätta sin far som är högt 

uppsatt i facket. Erik genom att leva en alternativ livsstil som skiljer sig från sin fars 

överklassbakgrund. Rebecca väljer under seriens gång att engagera sig i Israel/ 

Palestinakonflikten och sympatiserar med Palestina, medan Lena istället främst fokuserar på 

sin politiska aktivism genom KFML (r). P37F

38 

 

                                                 
36 Tillsammans(2000)  
37 Upp till Kamp (2007)  
38 Upp till Kamp (2007) 
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4.4 Call Girl 

Call Girl är regisserad av Mikael Marcimain och premiärvisades år 2012. Filmen är 

producerad av Mimmi Spång med produktionsbolaget Garagefilm international AB. Manus 

är skrivet av Marietta von Hausswolff von Baumgarten. I Call Girl skildras bordellhärvan 

under 1970-talet, där flera högt uppsatta personer anklagades ha köpt sex av prostituerade, 

däribland dåvarande justitieminister Lennart Geijer. Filmen blev omtalad då den skildrar en 

fiktiv statsminister som sexköpare, vilket kan tolkas som dåvarande statsminister Olof Palme. 

Under en scen håller en dåvarande fiktiv statsminister ett tal om ”Demokratisk socialism”; 

vilket är mycket likt Olof Palmes tal under partiledardebatten år 1982. Filmen inleds med 

följande textrad: ”Denna berättelse är inspirerad av verkliga händelser incidenter, karaktärer 

och förlopp har ändrats för drastiska ändamål.” P38F

39
P  

 

I filmen följs karaktärerna Iris och Sonja som är två 14-åriga tjejer som kommer i kontakt 

med bordellmamman Dagmar Glans. Flickorna bor på ett fosterhem i Stockholm på grund av 

deras stökiga förflutna. De börjar sälja sex för att tjäna pengar och påbörjar en klassresa 

genom samhällsskikten. Efter ett tag inser de unga flickorna att de inte har någon möjlighet 

att dra sig ur. Filmen skildrar också den polisiära utredningen och polisen John Sandberg 

försöker under filmens gång sätta dit sexköparna, trots att han ständigt motarbetas på grund 

av medarbetares inblandning i bordellhärvan. På baksidan av filmen finns beskrivet: ”När den 

utopiska bilden av Sverige hotas, stiger maktens män in för att upprätthålla den.”P39F

40 

 

5. Forskningsöversikt  
Det finns ingen specifik forskning om hur 1970-talet generellt brukas i nutida svensk film. 

Däremot kommer det under punkt 6.1 redogöras för hur genus skildras i framställningen av 

Tillsammans, samt hur bilden av 68-rörelsen och den ”intellektuelle” medborgaren skildras i 

vår nutid. Under punkt 6.2 finns en översiktlig beskrivning av forskning rörande historiebruk 

i film.  

 

                                                 
39 Call Girl (2012), DVD, regisserad av Mikael Marcimain   
40 Upp till Kamp (2007) 
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5.1 Hur brukas historia för att skildra 1970-tal?  
Sven Hansell har i artikeln - Du är inte normal! Kön, norm och frihet i Lukas Moodyssons 

filmskapande studerat Tillsammans ur ett genusperspektiv. Sven Hansell är genusforskare på 

Högskolan i Dalarna och påvisar hur Moodysson i filmen tillsammans har skapat en 

”genusparodi” genom att vrida och vända på förväntade könsroller i skildringen av 70-talet.  

Hansell poängterar hur filmen tydligt visar på hur genus är konstrukturerat och föränderligt.  

Detta förklarar Hansell genom att Moodysson påvisar ”dels den konventionellt förväntade 

maskuliniteten och dels den feminina imitationen”.P40F

41 

 

Hansell beskriver perioden som filmen skildrar som ett experiment med inslag av ” fri kärlek, 

friare livsformer och ett uppror mot konventionell borgerlighet.”P41F

42
P I filmen Tillsammans 

framställs könsidentiteterna på ett friare, upproriskt sätt gentemot samhället. Hansell 

beskriver hur genus i kollektivet Tillsammans formas av nya influenser och prövar de tidigare 

reproducerade könsrollerna i samhället. I kollektivet Tillsammans är inte sexualitet eller 

genus givet i enlighet med den samhälleliga hegemonin. Sven Hansell refererar till Tomas 

Jonsson som beskriver hur den ”feminiserade mannen” blir synlig i den nutida skildringen. 

Han beskriver hur filmens framställning är sammankopplad med den tidstypiska 

androgynisering som skedde under decenniet.  Androgynisering kan förklaras som en 

utsuddad gräns mellan könsidentiteten ”manligt och kvinnligt” och Hansell förklarar hur män 

hämtade inspiration från kvinnliga ideal.   

 

Jens Ljunggren är historiker och har studerat 68-revolten, men ur ett perspektiv där 

fenomenet sammankopplas med begreppet intellektuell.  Ljunggren beskriver följande: 

 

 ”I Sverige skapades en märkbart stark identifikation mellan den vänsterintellektuella 

självförståelsen och 68-revolten. Här blev begreppet intellektuell också en företeelse 

med märkbart både låg status och framhållen vänsterkoppling.”P42F

43 

 

                                                 
41 Hansell, Sven (2004) Du är inte normal! Kön, norm och frihet i Lukas Moodyssons filmskapande i  s.7  
42 Hansell (2004), s. 5 
43 Ljungren (2009), s.4f  



Linnea Urberg 930404 

 

 

16 

I undersökningen kommer materialets tolkningar av de nya vänsterintellektuella ideal som 

startade under tidigt 1970-tal att studeras och jämföras med Ljunggrens forskning.  

 

Louise Berglund, tidigare nämnd historiker förklarar hur framställningen av historia ofta sker 

i definitioner av makro-och mikrohistoria. Makrohistorien förklarar större samband och 

strukturer medan mikrohistorien riktar in sig på ”den lilla” historien.  På mikronivå ligger 

fokus på individnivå och individen lyfts fram genom att förklara ”specifika händelser med 

betydelse för en liten grupp människor.”P43F

44
P Berglunds definitioner kan bli relevant i analysen 

då filmernas användande av mikro- respektive makrohistoria analyseras.  

 

5.2 Forskning om historiebruk i film  

Robert A Rosenstone är professor i historia och har forskat om historia i relation till film. 

Han förklarar hur historiska spelfilmer och dokumentärer oftast är uppbyggda med hjälp av 

sex punkter som kommer förklaras översiktligt.P44F

45
P I uppsatsen kommer endast ett en tidig 

version av Rosenstones indelning att användas, just för att punkterna kan kopplas till 

relevansen för vad som kan analyseras i relation till ”svensk mainstream-film”.  

 

1. Rosenstone inleder med att förklara hur det i filmberättelser ofta existerar en dramaturgisk 

berättelse, där det finns en början, en mittpunkt och ett slut. Den kommersiella spelfilmen kan 

också förklaras driven av ett konfliktperspektiv. Budskapet i filmerna blir nästan alltid att det 

finns hopp om framtiden och att saker och ting kan bli bättre.  

 

2. Under punkt nummer två beskriver Rosenstone hur film oftast fokuserar på individualistisk 

skildring av historia. Dramaturgisk berättelse vill ofta sätta individen i fokus för den 

historiska förändringen. När individen i filmen löser sina problem, resulterar det ofta i 

filmens värld till historisk förändring.P45F

46 

 

 3. Nummer tre i Rosenstones uppdelning berör hur film kan ge åskådaren en förenklad bild 

                                                 
44 Berglund (2015), s.110ff 
45 Rosenstone (1995), s. 7-23 
46 Rosenstone (1995), s. 7-23 
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av det förflutna. Filmen problematiserar inte alltid vad som hände och varför.P46F

47 

 

4.  Som den fjärde punkten beskriver Rosenstone hur film dramatiserar och personifierar. 

Genom att förstärka händelseförloppet med hjälp av musik, ljudeffekter och snabba 

klippningar intensifieras historien för publiken.P47F

48
P Film blir därför ett 

kommunikationsmedium som kan ”bjuda in oss till att uppleva historia.”P48F

49
P  

 

5. Under punkt nr. 5 beskriver Rosenstone att film visar på historien som en process, där alla 

aspekter av historien blir sammanvävda. I skriftligt material kan kön, klass, etnicitet osv. 

kategoriseras i kapitel och struktur, men där det i film skildras som sammanvävt i 

processen.P49F

50 

 

6. I den sista punkten beskriver Rosenstone hur film kan ge oss en inblick i hur det kunde se 

ut under en tidsperiod. Han förklarar hur landskap, byggnader, kläder och föremål används 

för att förstärka bilden av hur det förflutna ”såg ut”. Det som dock bör tas i beaktning är hur 

en periods framställning (med hjälp av tidstypiska föremål) inte är historia i sig själv, utan 

hur historia snarare är föremåls betydelse för människor under en viss tid och plats.P50F

51
P 

Följande frågor som Rosenstone ställer blir relevanta för undersökningen om hur 1970-talet 

framställs i nutida skildringar.  ”Vilken sorts historisk värld konstruerar varje individuell 

film, och hur går detta till? Vilka bedömningar kan göras om dessa konstruktioner? Vad 

betyder dessa konstruktioner för oss?”P51F

52 

 

Tommy Gustafsson är historiker och har skrivit artikeln Filmen som historisk källa 

Historiografi, pluralism och representativitet. I avhandlingen framhåller han vikten av att 

studera filmers ”kollektiva heterogenitet.” P52F

53
P Gustafsson förklarar hur spelfilm ofta bygger på 

att återskapa attityder och erfarenheter som kan beröra den potentiella åskådaren. De som 
                                                 
47 Rosenstone (1995), s. 7-23 
48 Rosenstone (1995), s. 7-23 
49 Rosenstone (1995), s. 7-23 
50 Rosenstone (1995), s. 7-23 
51 Rosenstone (1995), s. 7-23 
52 Rosenstone (1995), s. 7-23 
53 Gustafsson (2006), Filmen som historisk källa Historiografi, pluralism och representativitet, s. 485  
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arbetar med en filmproduktion har många medarbetare som vid sida av regissören, som (även 

omedvetet) vill förmedla en mängd erfarenheter och känslor via filmen.P53F

54
P Gustafsson 

förklarar hur den ekonomiska aspekten av huruvida en film blir framgångsrik eller inte, hör 

ihop med publikens dominerande samhällsinställningen under tidsperioden. Som ett exempel 

beskriver Gustafsson: 

 

Knutpunkten ligger just i att åskådaren känner igen vissa drag eller typer och  

kanske till och med identifierar sig med någon av karaktärerna, vilket också  

Innebär att åskådaren sannolikt känner motvilja gentemot andra karaktärer.P54F

55 

 

Gustafsson beskriver även hur en viktig del i filmens produktion blir att publiken kan 

identifiera sig med de skildrade karaktärstyperna i filmen. Det kan i ovanstående fall beröra 

såväl karaktärernas utseende, känslor och miljön de befinner sig i. Det behöver alltså täcka så 

många kategorier av grupperingar i samhället som möjligt, för att publiken ska kunna 

identifiera sig med spelfilmens uttryck i karaktärer och miljöbeskrivning.  För att filmen ska 

få en massmedial spridning bör den potentiella åskådaren kunna relatera till karaktärernas 

känslor och handlingar.P55F

56
P Gustafsson beskriver hur det kan visa på mentalitet kring både kön 

och klass under tidsperioder.P56F

57
P Det som främst kan användas som historisk källa i uppsatsens 

syfte är hur vår nutid förklarar och presenterar tidsperioden.  

 

6. Bakgrund  
 

6.1 Vänsterideal under 70-talet kopplat till 68-rörelsen 

I Sverige var det under 1970-talet lågkonjunktur med hög arbetslöshet.  68-rörelsen 

symboliseras av de starka vänstervindarna och året 1968 har symboliskt blivit startåret för 

vad som kom att beskriva den vänsterradikala vågen. Jens Ljunggren, historiker beskriver hur 

det politiska klimatet präglades av begrepp som ”Solidaritet, gemenskap och engagemang 

                                                 
54 Gustafsson (2006),  s.485 
55 Gustafsson (2006), s. 485f 
56 Gustafsson (2006), s. 486f 
57 Gustafsson (2006), s. 488 
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och internationell rättvisa.”P57F

58
PDet högsta målet för den radikalare vänsterinriktningen var 

revolution och radikal samhällsomvälvning.P58F

59
P Ljunggrens frågeställningar berör vilka ideal 

som var utbredda under det tidiga 1970-talet inom vänsterrörelsen.P59F

60 

 

Under de pågående vänstervindarna startade en mängd politiska grupperingar som kan 

förknippas med 68-vänstern, bland annat 8TKommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna 

som var en utbrytargrupp från f.d. Vänsterpartiet Kommunisterna efter 1967. Inom 

grupperingen ännu en utbrytargrupp som kallade sig själva för Revolutionärerna, främst för 

de sympatiserade med revolution som lösning för att uppnå ett kommunistiskt samhälle. 

Vilket förkortas med KFML (r).8TP60F

61
P8T  Solidaritetsgrupper bildades för att stödja bland annat 

Sydafrika, Kuba, Kina, Chile, Angola, Biafra, Indonesien och Vietnam i den politiska 

internationella kampen. Som solidaritetsrörelse mot USA:s krig i Vietnam bildades 1960, 

FNL som står för Sydvietnams Nationella Befrielsefront.8TP61F

62
P  I 68-rörelsen fanns också en 

koppling till feministiska rörelser. Louise Berglund är historiker på Örebro Universitet och 

beskriver hur genusvetenskapen utvecklades och radikaliserades under 1960-talet på de 

svenska universiteten. Under perioden utvecklades teorier om patriarkatet samt de patriarkala 

ordningarna som råder i samhället.P62F

63 

 

8T I Sverige rådde motsättning mellan den vänsterradikala inriktningen och socialdemokratin.  

Under 1960-talet var rörelsen en aning mer enad och det fanns förhoppningar på den nya 

politiska förmågan Olof Palme. 8TPalme var socialdemokraternas partiordförande mellan åren 

1969 till år 1986. Hans ämbete avslutades i och med att han mördades i centrala Stockholm 

den 28 februari 1986. 8 TDet fanns en tro på Palme som enande kraft i det politiska klimatet 

mellan socialdemokratin och den mer radikala vänsterrörelsen. Trots förhoppningarna 

verkade Palmes mer nytänkande radikalism inte gå hem hos vänsterrörelsen. Palmes 

medverkan i nedläggningar av industrier och genomförandet av kritiserade reformer sågs som 

                                                 
58 Ljungren (2009), Inget land för intellektuella: 68-revolten och svenska vänsterintellektuella, s. 162f 
59 Ljungren (2009), s. 161f1  
60 Ljungren (2009), s. 5 
61 Ljunggren (2009), s.133  
62 Ljunggren (2009), s.23f 
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ett svek mot arbetarklassen.8TP63F

64
P  

 

Vad Jens Ljunggren beskriver hur 1970-talets början blev en period med många obesvarade 

frågor. Revolutionen hade varit nära. Ljunggren beskriver hur ”Det hade ju sett lovande ut, 

men vad skulle man nu göra? Var det dags för omprövning?”P64F

65 

 

 

 

7. Resultat  
 

7.1  Filmernas framställning av 1970-talet  
Precis som Gustafsson beskriver bör karaktärerna kunna knyta an till publikens känslor och 

erfarenheter. För att filmerna ska ha fått massmedial spridning går det att anta att många av 

karaktärerna som figurerar i de valda filmerna är personlighetstyper med politiska idéer som 

var vanliga under 1970-talet och som publiken kan relatera till. Kollektivet Tillsammans och 

Upp till Kamp innehar huvudsakligen karaktärer som är en del av den så kallade 68-

revolutionen. Genomslagskraften under 2000-talet kan kopplas till medelåldersgenerationen 

som själva var unga under 1970-talet kan identifiera sig med karaktärerna och miljön. Med 

stor sannolikhet kan den medelålders publiken relatera till tankegångar och känslor som 

utrycks i filmerna.  

 

 I alla filmer går det att urskilja flera av de huvudlinjer som Rosenstone framhåller som 

typiska i framställningen av historisk film. Handlingen är i alla filmer individfokuserad och 

bygger på ett fåtal karaktärers bild av 70-talet. I Tillsammans och Upp till Kamp skildras en 

mikrohistoria och fokuserar på ”vanliga” människors liv under perioden. Call Girl skiljer sig 

genom att skildra en politisk skandal som kanske berörde makrohistorien på ett annat sätt. 

Till viss del återkopplar filmen till mikrohistorien genom det som Rosenstone beskriver som 

individfokuserad handling.P65F

66
P  

                                                 
64 Ljunggren (2009), s.163f 
65 Ljunggren (2009), s.160 ff 
66 Rosenstone (1995), s. 7-ff 
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Framställningen av historisk rekvisita skildras tydligt i Upp till Kamp och Tillsammans 

genom att påvisa identitetsmarkörers betydelse i föremål och miljö. På väggen i kollektivet 

hänger en affisch med en bild på Olof Palme, med texten ”EFTERLYST- MORD”.P66F

67
P 

Affischen kan symbolisera det som Ljunggren förklarar som konflikten mellan vänstern och 

socialdemokratin och det påstådda ”sveket från socialdemokratin”.P67F

68
P  Postern i sig, skildrar 

kanske inte ”historia” i enlighet med Rosenstones förklaringsmodell; men innebörden och 

symboliken för individerna i kollektivet under 1970-talet blir talande i framställningen. 

Musiken stärker i alla filmer den emotionella aspekten i framställningen genom att koppla 

samman tidstypisk miljö, dramatik och musik producerad under perioden. I Tillsammans blir 

musiken tydligt sammankopplat med musik som var populär under 1970-talet och förstärker 

hela tiden känslan av den kollektiva gemenskap som filmen skildrar. Ett exempel är hur 

filmen använder sig utav Ted Gärdestads låt Så mycket bättre från 1972; med textraden ”Men 

det blir bättre om vi e' tillsammans, Så mycket bättre för oss allesammans.”P68F

69
P Låten spelas 

samtidigt som publiken får se kollektivet Tillsammans spela sällskapspel i en tidstypisk miljö 

från 1970-talet.P69F

70
P I Upp till Kamp finns ett liknande exempel där karaktären Lena på ett möte 

med KFML (r), framför Nationalteaterns låt Ut i Kylan från 1971.P70F

71
P  

 

7.2 Klasstillhörighet 

 

7.2.1 Tillsammans och Upp till kamp kopplat till vänsterideal inom 68-rörelsen  

I flera fall i filmerna skildras en medveten identifikation till arbetarklassrörelsen och det som 

Jens Ljunggren beskriver om ”de svenska vänsterintellektuella”. Som ett konkret exempel 

gestaltas i filmen Tillsammans ett kollektiv under 1975.P71F

72
P Individerna i kollektivet kan ses 

som en del i ett fält. Spelreglerna i kollektivet handlar om att uppnå ett kapital där 

medlemmarna i sin strategi inte eftersträvar efter ökat ekonomiskt, kulturellt eller socialt 

                                                 
67 Tillsammans (2000) 
68 Ljunggren (2009), s.163 
69 Gärdestad, Ted (1972), Undringar, (CD) Stockholm  
70 Tillsammans (2000) 
71 Nationalteatern (1972), Ta det som ett löfte, (CD), Stockholm 
72 Tillsammans (2000)    
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kapital. Analysen blir en aning problematisk och komplex i det avseendet att karaktärerna i 

kontexten strävar efter att bryta sig loss från de klasstrukturer som Bourdieu kartlägger.  

 

Som ett exempel har Erik, en av medlemmarna i kollektivet Tillsammans, brutit upp med sin 

bakgrund och sitt både sociala, kulturella och ekonomiska kapital. Han har bytt sitt namn från 

Silversköld till Andersson. Erik hävdar bestämt att:  

 

”- Men hör du inte vad jag säger, jag är inte överklass! 

- Men din pappa är ju förfan bankdirektör. 

– Han är inte min pappa längre.”P72F

73 

 

Ovanstående exempel kan ses som en tydlig markör för avståndstagandet från tidigare 

klasstillhörighet. Han försöker bryta upp från tidigare kulturellt kapital. Trots att han 

egentligen ville utbilda sig till bibliotekarie väljer han att arbeta som svetsare för att han vill 

”vara där folket är”.P73F

74
P Det kulturella kapitalet ligger nära sammankopplat med akademisk 

utbildning. P74F

75
P 0TErik Anderssons medfödda habitus innehåller ett högt socialt, kulturellt och 

ekonomiskt kapital. 0TDet gör att han positionerar sig högt upp i hierarkin inom ett fält där 

överklassideal premieras, men sämre symboliskt i kollektivet. För att få ett högre symboliskt 

kapital i det fält som utgörs av kollektivet bör han exempelvis byta efternamn och välja yrke 

som är passande för den klass han eftersträvar att tillhöra. Precis som Jens Ljunggren hävdar 

kan begreppet intellektuell sammankopplas med ”märkbart både låg status och framhållen 

vänsterkoppling vara det som Erik Andersson vill identifiera sig med.”P75F

76 

 

I TV-serien Upp till Kamp går det att urskilja liknande tecken på strävan efter att identifiera 

sig med arbetarklassen. Karaktären Lena väljer att engagera sig i Kommunistiska Förbundet 

Marxist -Leninisterna (r).  .  Karaktären Tommy är i Upp till kamp också aktiv i förbundet 

och försöker med hjälp av revolutionerande metoder att starta en strejk på varvet där han 

                                                 
73 Tillsammans (2000)    
74 Tillsammans (2000)    
75 Larsson (2015), s. 339 
76 Ljungren (2009), s.5 
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jobbar. P76F

77
PTommy har från start ett lågt ekonomiskt kapital då hans föräldrar är 

låginkomsttagare. Hans eftersträvade arbetarideal med den kommunistiska ideologin 

sammankopplad kan tänkas stå för strävan efter det som Lundgren beskriver som 

”intellektuell”.P77F

78
P Den intellektuella medvetne 68-revolutionären skildras på flera sätt i 

Tillsammans och Upp Till Kamp.  Det som Jens Ljunggren förklarar angående internationell 

solidaritet och rättvisa hanteras och konstrueras i de nutida skildringarna.  8TTêt, 8Tett av barnen i 

Tillsammans förklarar att han är döpt efter 8TTêt-8TOffensiven, som var en del av Vietnamkriget, 

där nordvietnamesiska styrkor invaderade Nordvietnam i kampen mot Sydvietnam och USA. 

Att barnet i kollektivet är döpt efter offensivstyrkorna kan ses som en symbolisk politisk 

internationell solidaritet.  

 

7.2.2 Call Girl som exempel på moraliskt historiebruk  

I filmen Call Girl följs Sonja och Iris som gör en klassresa, genom att sälja sina kroppar för 

att då (om så icke frivilligt) få tillträde till finrummen. Iris som är filmens huvudkaraktär har 

till en början varken ekonomiskt kapital eller socialt kapital. Genom att bli utnyttjad sexuellt 

får Iris mot sin vilja ett ökat ekonomiskt kapital. Det sociala kapitalet höjs i och med att 

hennes umgängeskrets utökas av politiker, akademiker och andra högt uppsatta tjänstemän. 

Vad som skulle kunna tilläggas är dock att det symboliska kapitalet fortfarande kan ses som 

oförändrat, då Iris i skildringen egentligen inte har någon makt då hon inte ens äger makten 

över sin egen kropp. Däremot kan det analyseras som att bordellmamman Dagmar Glans 

ständigt ökar sitt ekonomiska och sociala kapital genom sitt kontaktnät i yrket. Hon får 

tillgång till finrummen och en förbättrad ekonomi.  Filmen Call Girl blir komplex i analysen 

då det inte lika tydligt visar på strävan efter det intellektuella arbetaridealet. Visserligen 

berörs arbetaridealet i de fiktiva talen från stadsministern, men skildrar snarare högt uppsatta 

män med makt som skyddar varandra.  

 

Call Girl kan analyseras som ett exempel där det moraliska historiebruket blir synligt. Det 

moraliska historiebruket återkopplar till händelser där historia återupptäcks för att debatteras 

genom historiska avslöjanden. Klas-Göran Karlsson förklarar hur intellektuella eliter ofta 

                                                 
77 Upp till kamp (2007) 
78 Ljunggren (2009), s.162  
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ligger bakom ovanstående avslöjanden, men sedan får kommersiellt genomslag och 

”samhällelig respons”.P78F

79
P Filmen återupptäcker och dramatiserar ett händelseförlopp där unga 

flickor blev utnyttjade av män i en hegemonisk maktposition för att återigen föra historien till 

debatt.  Avslöjanden av bordellhärvan under 1970-talet har redan ägt rum, men genom att 

skildra händelsen på nytt, påbörjas ett nytt skede av rekonstruerande och debatterande av de 

oföruträttelser som ägde rum under perioden. Det moraliska historiebruket uppmärksammar 

ett nutida bruk av historia där det socialdemokratiska kvinnoförtrycket under 1970-talet lyfts 

fram. Det försöker berätta historien om prostitutionshärvan under decenniet vars historia 

kanske inte skildras eller berättats, även om filmens inledning förklarar att filmen endast 

inspirerats av verkliga händelser.  

 

 Det går även att koppla filmen Call Girls handling till de punkter som Rosenstone beskriver. 

Filmen har ett tydligt konfliktperspektiv som driver filmens handling framåt. Filmens 

dramaturgi inleds med att flickorna Iris och Sonja får kontakt med bordellmamman Dagmar 

Glans, vilket vid en första anblick verkar vara positivt då de får tillgång till ett ökat 

ekonomiskt kapital, sociala rum och nya umgängeskretsar. Dock förändras situationen under 

filmens gång och konflikten bygger just på att flickorna vill bryta sig loss från prostitutionen, 

vilket under slutet får sin upplösning då Dagmar Glans ställs inför rätta. Det finns i enlighet 

med Rosenstone en tydlig startpunkt på konflikten, samt en mittpunkt och ett slut. Det går 

också att urskilja hur filmens framställning av historia är individfokuserad. Det går tydligt att 

koppla framställning av bordellhärvan som fokuserad på endast en lösningsfokuserad 

polisman som sköter utredningen, även om filmen kan analyseras som en aning mer 

fokuserad på makrohistorien än det andra materialet som analyseras. Filmen berör på ett 

annat sätt än Tillsammans och Upp till kamp en större händelse som påverkat den svenska 

historien än de andra filmerna. Filmen gör det genom att uppmärksamma en stor politisk 

skandal med påverkan för den socialdemokratiska regeringen.  Tillsammans och Upp till 

kamp skildrar individer på mikronivå genom att beskriva enskilda individers historia. Genom 

politisk aktivism och symboliska handlingar har de dock för avsikt att förändra 

makrohistorien genom att göra uppror mot övergripande strukturer. 
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7.3  Genusidentifikation  

Om filmen Tillsammans studeras går det att se en tydlig koppling till ett konfliktperspektiv, 

kopplat till kvinnokamp. Som ett exempel diskuterar karaktären Anna sin syn på socialism 

och försöker förklara varför hon valt att leva i storfamiljen Tillsammans.  
 

Nej men socialism, för mig handlar det om att alltid tänka såhär; vem är stark och vem är 

svag? Det som håller på att hända just nu, det är att de svaga reser sig. De fattiga reser sig mot 

de rika. Vi kvinnor vi reser oss mot männen. Alla vi som bor i det här kollektivet, på sätt och 

vis kan vi säga att vi gör uppror mot det borgerliga sättet att leva.P79F

80
P  

 

I det valda exemplet kan det alltså ses som att Anna tolkar kvinnokampen och den 

historiematerialiska teorin på ett liknande sätt, som nära sammankopplat. Anna gör ”uppror 

mot hela det borgerliga sättet att leva” och ser det som en sammankopplad kamp. I analysen 

Anna gör, håller något på att hända år 1975. De fattiga och kvinnorna utkämpar en kamp mot 

maktförhållanden som förtrycker; genom kapitalistiska - och patriarkala genusordningar.P80F

81
P   

 

I kollektivet Tillsammans sker ett uppror mot kärnfamiljen, mot genussystemet och mot den 

förväntade sexualiteten. Det finns många exempel på när storfamiljen Tillsammans bryter 

mot det hegemoniska mönstret i samhället. Flickan Eva i kollektivet beskriver det för 

grannpojken genom att förklara hur kollektivet kan liknas med Barnen i Bullerbyn. Barnen i i 

Bullerbyn bestämmer sig en dag för att tycka tvärtemot allt. Eva drar en parallell till de vuxna 

i kollektivet och säger att de vill tycka tvärtemot allting. Anna, har bestämt sig för att inte 

gilla killar för att alla andra gör det, så hon ska bli lesbisk, berättar Eva. Det kan tolkas som 

att det Tillsammans skildrar; är människor som är trötta på de hegemoniska maktstrukturerna 

och de förväntade genusidentiteterna. Sven Hansell refererar till Tomas Johansson och hävdar 

ett det som sker är en tidstypisk androgynisering där männen ”feminiserades”.P81F

82
P  I filmen 

Tillsammans skildras ovanstående genom att visa på hur männen eftersträvar kvinnliga ideal. 

Klas beskriver under en middag i kollektivet hur han egentligen helst skulle vilja leva som 

hemmafru och helst ägnar sin fritid åt att väva. Det riktas i kollektivet kritik mot den 
                                                 
80 Tillsammans (2000)    
81 Tillsammans (2000)    
82 Hansell (2004), s. 6 
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hegemoniska maskuliniteten genom att vrida och vända på förväntade genusroller.  

 

I hegemonins maktmönster inkluderas även sexualitet. Eva beskriver Annas sexualitet för 

grannpojken, och förklarar att Anna gör tvärtom i samhällets sexualitetsmönster. Anna gillar 

kvinnor för att ”alla andra kvinnor gillar män.”P82F

83 

 

I en analys av kollektivet Tillsammans finns den 0Tsamhälleliga hegemonin som talar om 

sexuell avhållsamhet och där monogami kan ses som normen. 68-rörelsen och några av 

karaktärerna i filmen kan ses som en mothegemoni som bryter det hegemoniska mönstret 

genom att inte acceptera den monogama normen.0TP83F

84
P0T Paret Göran och Lena försöker sig i 

filmen på att leva i en polygam relation. 0TP84F

85
P0T Det kan alltså ses som att Göran i slutet av 

filmen, när han har fått nog av Lena som haft en sexuell relation med någon annan, bryter han 

mot den mothegemoniska normen och inte tolererar den polygama inställningen. Han gör det 

kanske på ett teoretiskt plan, men i praktiken blir det omöjligt.0TP85F

86
P  

 

I filmen Call Girl framställs genusidentifikation på ett annorlunda sätt än i filmen 

Tillsammans. I filmen framställs huvudkaraktärerna Iris och Sonja som två unga flickor, som 

måste spela på ”kvinnlighet” för att attrahera sexköparna och i filmen skildras nästan alla 

kvinnor endimensionellt som offer för manligt förtryck. Bordellmamman Dagmar Glans, 

framstår i filmen som en aning mer auktoritär i maktposition, då hon är mellanhanden i 

sexköpen. Filmen Call Girl skildrar inte 70-talet som en period som öppnar upp för mångfald 

i genusidentiteter, utan skildrar snarare en period med förtryck av kvinnor.  

 

Upp till Kamp och Tillsammans skildrar ett liknande sätt 70-talets genusidentiteter genom att 

visa på mer upphävda genusrelationer och genusidentiteter. Genussystemet börjar spricka och 

Upp till Kamp visar även där på män som går mot ett mer feminiserat utryck.   

 

                                                 
83 Tillsammans (2000)    
84 Ambjörnsson, Fanny & Jönsson, Maria (2010), s. 209ff  
85  Tillsammans (2000)    
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8. Slutsats och diskussion  
 

Hur skildras och brukas historia för att framställa 1970-talet i filmerna Tillsammans, Call 

Girl och TV-serien Upp till Kamp?  

 

Film blir ett tydligt medium för att både uppmärksamma miljötypiska, ideologiska och 

dramatiserade händelser under 1970-talet. De huvudlinjer och händelser som filmerna 

skildrar är framförallt 68-rörelsen och det politiska klimatet kopplat till ett fiktivt dramatiserat 

händelseförlopp.  

 

Flera drag ur filmerna kan kopplas till det som Jens Ljunggren beskriver som den 

”intellektuelle i 68-rörelsen”. Materialet som studeras gör det genom att i flera fall beskriva 

karaktärstyper med ideologisk koppling till vänsterrörelsen. 1970-talet skildras i materialet 

fiktivt och är precis som filmen Call Girl inleder med att beskriva baserade på verkliga 

händelser, även om det inte brukas något pedagogiskt historiebruk för att skildra 

verkligheten, utan snarare i ett kommersiellt syfte.  I alla valda objekt går det att urskilja hur 

skildringen brukar kommersiellt historiebruk. En fråga som kan ställas i relation till det 

kommersiella historiebruket är huruvida det finns en gränsdragning mellan konstnärligt 

utryck, vetenskapligt eller kommersiellt värde.P86F

87
P  

  

I filmerna konstrueras miljö och ideal för att efterlikna 1970-talet. Med hjälp av de fiktiva 

skildringarna kan historiebruket skapa intresse i ett samhälleligt syfte. Allt material brukas i 

ett kommersiellt syfte då de lockar en bredare samhällsgrupp att ”uppleva” och ta del av 

skildringarna av historien. Call Girl blir en aning mer komplex för analysen av historiebruk 

då filmen berör det moraliska historiebruket. I filmen får publiken själva ta ställning till 

”uppgörelsen” med bordellhärvan under 1970-talet, där filmen är inspirerad av verkliga 

händelser under perioden. Historien återupptäcks för att åter föra ämnet till debatt och 

diskussion.  
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Filmerna innehåller flera av de punkter som Rosenstone framhåller som typiska för historisk 

film. Genom dramatiserade och emotionaliserande effekter förstärks bilden av kollektiv 

gemenskap och nytänkande radikalism. I filmen Call Girl är handlingen mer kopplad till 

individnivå då en ensam polisman utreder och löser prostitutionen i bordellhärvan.  Miljön 

och rekvisitan i filmerna förstärker bilden av föremålens betydelse för karaktärernas identitet. 

Det som dock bör tilläggas är att Call Girl i en högre utsträckning skildrar det som Berglund 

beskriver som makrohistoria, där en samhällshändelse som berört det svenska 

historiemedvetandet gestaltas och skildras fiktivt. I Tillsammans och Upp till Kamp visar 

skildringarna snarare på individer som en del av mikrohistorien och skildrar karaktärers kamp 

att försöka förändra och påverka makrohistorien. Det görs främst genom symboliska 

handlingar och politisk aktivism.  

 

Hur framställs genusidentitet och klasstillhörighet i de nutida skildringarna av 1970-talet?   

 

I Upp till Kamp och Tillsammans visar båda två på klasstillhörigheter och en 

genusmedvetenhet som kan tänkas ha formats av den så kallade idealbilden av medlemmar av 

den så kallade 68-rörelsen. Det finns identitetsmönster som Jens Ljunggren beskriver som 

typiska. Bland annat ideologisk identitetskoppling till marxismen, ställningstagande politiskt 

engagemang; i bland annat KFML, FNL och andra internationella samfund.  I nutida bruk av 

historia intresserar karaktärer som tydligt påvisar en konstruerad skildring av den 

revolutionära tidsandan under decenniet. Filmerna skildrar karaktärer som med hjälp av olika 

strategier försöker bryta sig loss från olika kapital. Som ett exempel Erik Andersson i 

Tillsammans som försöker sänka både sitt sociala, ekonomiska och kulturella kapital, med 

hjälp av olika strategier som bland annat resulterat i att byta efternamn och yrke. Från 

Silverskjöld till Andersson och från en önskan om att bli bibliotekarie till att börja arbeta som 

svetsare. Han gör allt detta för att det symboliska kapitalet ska erkännas av de andra inom 

fältet Tillsammans. Allt för att han ska passa in i det arbetarklassideal han själv eftersträvar.  

 

 I Upp Till Kamp återfinns ett liknande exempel med karaktären Erik Westfeldt som försöker 

bryta upp med sin överklassbakgrund och som strategi använder han främst musiken för att 

sänka sitt symboliska kapital inom fältet.   
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Det finns också spår av det som Sven Hansell tolkar som experimentella tankegångar kring 

genus, sexualitet och androgynisering. Sexualitet skildras i filmerna som tydligt kopplade till 

den pågående förändringen av genusidentitet och en pågående sexuell frigörelseprocess. 

Ovanstående skildras i både filmen Tillsammans och Upp till Kamp.  I materialet skildras och 

konstrueras det genom att påvisa hur det ”heterosexuella livsmanuset” börjar krackelera och 

lösas upp och det sker en androgynisering av genusrollerna. Det görs främst genom att visa 

på ideal där män antar kvinnliga genusideal och gör uppror mot samhällsideal. Klas, i 

kollektivet Tillsammans gör det genom att experimentera och släppa den samhälleliga 

normen av maskulinitet och hen drömmer om ett liv som hemmafru. Anna gör det genom att 

bryta mot hegemoniska genusideal och genom symboliska gester gör hon uppror mot 

patriarkala ordningar.  Som exempel har Anna slutat raka sig under armarna som en 

symbolisk handling för att ”kvinnorna ska ta tillbaka makten att det är de själva bestämmer 

hur de vill se ut”, som Anna beskriver det.0T Är det här då tidstypiskt? Att vända och vrida på 

förväntade mönster inom sexualitet och genus? Precis som Louise Berglund beskriver, 

radikaliserades genusforskningen under 1960-talet på de svenska universiteten. Teorier kring 

genusordningar vann fotfäste och en större medvetenhet kring patriarkala maktstrukturer blev 

allt vanligare. Undersökningen syftade aldrig till att undersöka just det tidstypiska, utan 

snarare hur genus och klass framställs. De genomgående drag som skildras i Upp till Kamp 

och Tillsammans kan sammanfattas som upproriska, radikaliserade och medvetna. Medvetna 

om sin strävan efter en viss klasstillhörighet, genusidentitet och sexualitet.   0T I Call Girl blir 

det inte lika tydligt, då filmen skiljer sig från det andra materialet i det avseende att de unga 

flickorna som filmen följer är i en utsatt position och framställs genomgående 

endimensionellt som offer under maktens män. Som sammanfattande slutsats följer tabell 3, 

som sammanfattar filmernas bruk av historia och karaktärernas utryck i genusidentifikation 

och klasstillhörighet. 
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Tabell 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film Historiebruk Klasstillhörighet Genusidentifikation  

Tillsammans Kommersiellt  Utryck av strategier som 

eftersträvar arbetarklassideal.  

Skildrar androgynisering av 

könsroller och 70-talet som en 

period av sexuell frisläppthet och 

mångfald i genusidentitet.    

Upp till Kamp Kommersiellt  Utryck av identifikation till 

arbetarklassideal. 

Skildrar 70-talet som en period 

bredde ut för mångfald i 

genusidentiteter.  

Call Girl  Kommersiellt & 

moraliskt 

historiebruk 

Skildrar strategier som 

eftersträvar arbetarklassideal. 

Skildrar genomgående kvinnor 

endimensionellt som offer.  
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No.1 (1995):  

 

Film 
Call Girl, DVD, regisserad av Mikael Marcimain, Garagefilm international AB, Nordisk 

film. Danmark  

Tillsammans, VHS, regisserad av Lukas Moodysson, Memfis film och television, Stockholm, 

2000. 

Upp till Kamp, DVD, regisserad av Mikael Marcimain, Göta film, Sveriges television, Film i 

Väst, NRK, YLE FST, Göteborg, Stockholm, 2007. 

 

Musik  

Gärdestad, Ted (1972), Undringar, (CD) Stockholm 

Nationalteatern (1972), Ta det som ett löfte, (CD), Stockholm 

 

Bilder 
Framsida: Bild från 8TMemfis Film 8Thttp://www.memfis.se/8T; 8Tgenom tillstånd från Lars Jönsson, 

producent för Tillsammans och VD för Memfis film. 

 

Elektroniska källor  
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Epilog   
 

Följande är ett citat av Lukas Moodysson och avslutas med egna reflektioner helt frånkopplat 

vetenskaplig trovärdighet eller relevans.   

 
”Jag skulle gärna se en Tillsammans 2, även om jag inte tror att jag är rätt person att göra den. Jag 

skulle gärna vilja se vart Göran tog vägen och om han fortfarande tycker att den klibbiga gröten är 

vacker. Det skulle vara roligt om det blev en jättesorglig film.” 

 

Kanske är det just på det sättet historien används i nutida film för att framställa 1970-talet. 

Både Upp till kamp och Tillsammans visar på en engagerad ungdom som var aktiva i 68-

rörelsen. Skulle en ny skildring följa upp storfamiljen Tillsammans i vår nutid, kanske den 

skulle bli just sorglig. Det kanske är just de tydliga karaktärstyperna som tror på sexuell 

frigörelse, vänsterrevolution och kollektiv gemenskap som visar på hur vi vill se tillbaka på 

1970-talet.  Kanske skulle Görans tro på gemenskap och att gröten är så vacker, vara 

förändrad i och med årens gång. Kanske skulle Eriks brinnande engagemang ha brunnit ut 

och kanske skulle Elisabeth ha börjat raka sig under armarna igen. Även om jag personligen 

inte vill tro det. Lukas Moodysson förklarar hur han intresserar sig för människor som lever 

kvar i askan efter elden, människor som plockar upp bitarna av revolutionen. Vilket jag vill 

tro att karaktärerna i Tillsammans fortsätter göra; brinna & därefter leva kvar i askan.   

 

 

 

 
 
 

Tack till Erik Andersson som varit en stor inspirationskälla. 

”Dom förstår inte att du brinner” 
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