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ABSTRACT 

This paper studies how the “Swedish model” has influenced the Swedish community during 

the first half of the twentieth century and how living with this model was like in the 1960s. 

During the ‘60s the laws and reforms created by the ruling socialistic party, SAP, dominated 

the Swedish society. Their goal was to build Per Albin Hansson’s vision of a welfare state. 

From the time of his presentation of the idea in 1928 up to the ‘60s, Sweden’s transformation 

from an agricultural society to an industrialized one was a fact. 

In analysing the society of this time we have used various consumer theories as well as 

focused on Raymond Williams’s interpretation of hegemony. Hegemony is an organic notion 

that symbolizes the consensus within a society at a given point in time. Hegemony is not a 

static notion so to be able to analyze a society we have to freeze it and review a moment in 

time; otherwise there would be too many variables to take into consideration.  

The consumption of products calms peoples needs and satisfies them. This leads to the fact 

that an individual, through these acts integrate into the society and through consumption the 

individual learns the laws and customs of the ruling hegemony. The dominant class controls 

the hegemony, therefore we can say that the dominant class control the consumption patterns 

that are created and used within a society. This in turn means that it is the dominant class that 

has the power over what is consumed within the hegemony. The act of consumption, which 

entails buying and using products, is therefore a method to integrate the consumption pattern 

in the hegemony.  

After having created a picture of the society and made a preparatory analysis we have moved 

on to our film analysis to study how the actual Swedish society was portrayed in 

contemporary films. We have studied the films, Do You Believe in Angels?, Swedish Punks  

and Sten Stensson Returns. In our study of the films we have laid our focus on things like 

gender, age and product placement.  

We found that the films paint an accurate picture of the Swedish society. That is to say, as 

accurate a picture a film can paint without being a documentary. We have come to this 

conclusion as the surroundings and the norms of the Swedish society of the time are 

accurately portrayed. We have also come to the conclusion that even though product 

placement exists in the films, it is mainly used to create an authentic milieu.
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1. INLEDNING 

På 1950-talet bedrevs en forskningsinriktning i USA där man använde sig av psykoanalytiska 

teorier i konsumtionsforskningen. Inom området fanns det forskare som hävdade; 

[…] att mäns köp av dyra bilar är ett substitut för en älskarinna, att kvinnor 
symboliskt föder då de bakar en kaka och att rakhyvlar föredras av män 
framför rakapparater beroende på att de förra omedvetet är länkade till 
dödsdriften.1 

Fokus låg på den omedvetna konsumtionen och när forskarna placerade in teorierna i sin 

sociala och kulturella kontext blev resultaten minst sagt komiska. Forskningsinriktningen 

tappade dock av flera anledningar mark inom konsumentforskningen på 60-talet. Konsumtion 

ur flera olika aspekter är ett av perspektiven som anläggs i denna uppsats. 

Idén till studien föddes ur ett utställningsprojekt som heter Industriland – När Sverige blev 

modernt som handlar om Sveriges utveckling mellan åren 1930-80. Vårt intresse i detta 

projekt har sin grund i ett gemensamt intresse för historia och under hösten 2006 och våren 

2007 deltog vi i projektarbetet med denna utställning på Arbetets museum i Norrköping. 

Denna magisteruppsats och dess studie är ett resultat av samma intresse då vi valt att lägga 

uppsatsens ämne och tidsperspektiv i nära anslutning till utställningens. Vi är även 

intresserade av dagens diskussion kring det överkonsumerande samhället och förde därför in 

ytterligare en dimension i uppsatsen. Vår fokus ligger på 1960-talet då detta årtionde av 

många definieras som Sveriges guldålder. Under denna period var välfärdstaten fullt utformad 

och Per Albin Hanssons folkhemstankar efterlevdes i största möjliga mån. Ekonomin 

blomstrade och de allra flesta hade ett arbete. De sociala skyddsnäten var uppspända och den 

statliga standarden på bostäder var implementerad. Konsumtionssamhället var i full blom och 

livet för de flesta var helt enkelt bättre än på länge, om det någonsin varit så bra.  

Även om de flesta under denna period hade det gott ställt fanns det självklart alltid utstötta, 

som det gör i varje samhälle, som inte uppskattade allt staten gjorde för att förbättra livet för 

dem. Genom att låta staten genomföra så många förändringar och ha insyn i så många delar av 

det privata vardagslivet gav man staten en kontroll över den enskilda människan som för vissa 

blev problematisk. 

                                                 
1 Ernest Dichter, Handbook of consumer motivations citerat från Erling Bjurström, Johan Fornäs, och Hillevi 

Ganetz, Det kommunikativa Handlandet, Nya Doxa, 2000, s.28. 
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Denna studie kommer att behandla flera aspekter av hur livet såg ut på 1960-talet genom att 

granska vilken utveckling som lett fram till samhällets utformning och uppbyggnad. 

Konsumtionen har självklart förändrats enormt av välfärdens och folkhemmets intåg under 

1900-talet och det är genom dessa fenomen vi ser på konsumtion. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att få en överblick av det svenska samhället på 1960-talet samt att se 

hur detta gestaltades i film från denna tid. Vi målar upp en bild av samhället genom att 

studera den politiska, den ekonomiska och den industriella utvecklingen samt hur 

konsumtionen utvecklades. Genom denna bild vill vi undersöka hur fiktionen, det vill säga de 

filmer vi undersöker, skildrade och i viss mån påverkade sin samtid.  

Vi vill skapa en bild av hur Sverige såg ut på 1960-talet sett till den politik som fördes och 

den ekonomiska situationen som rådde. För att göra detta tittar vi på den politik och de lagar 

som trädde i kraft under första halvan av 1900-talet samtidigt som vi ser på hur 

konsumtionsvanorna förändrades och hur konsumtionen styrdes av vissa utvalda i samhället, 

den så kallade dominerande klassen.  

Vi undersöker sedan hur mycket av 60-talets samhälle man kan utläsa ur filmerna genom att 

se på hegemonin i filmerna och jämföra med den hegemoni som rådde i det svenska samhället 

under denna period med hjälp av den historiska genomgång av 1900-talets Sverige fram till 

och med 1960-talet som vi gör. Vi kommer att se på hur konsumtionen växte fram och hur 

den förändrades och utvecklades under denna tid. Vi ser även på hur varor placerats in i 

filmerna samt vilka konsumtionssätt som porträtteras.   

I vår analys av filmerna fokuserar vi på att undersöka hur klass, kön och olika åldersgrupper 

representeras i olika sammanhang och vilket förhållningssätt dessa grupper har till det 

samhälle de lever i. 

DISPOSITION 

Vi har valt att disponera denna uppsats på följande sätt. Först har vi en inledning där vi går 

igenom syfte, frågeställningar, begreppsdefinitioner och allt som har med material och urval 

att göra. Sedan går vi igenom uppsatsens teoretiska perspektiv, det vill säga Raymond 

Williams tolkning av hegemonibegreppet samt flera konsumtionsteoretiska infallsvinklar. Vi 
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använder oss inte direkt av någon enskild teoretiker när det gäller konsumtionen utan vi har 

plockat delar från flera olika, bland annat teoretikern Karl Marx och sociologen Jean 

Baudrillard. 

Sedan går vi igenom den historiska utvecklingen i Sverige sett till bland annat ekonomi och 

politik med en sammanfattande genomgång av hur samhället såg ut på 60-talet. Efter detta ser 

vi på hur den konsumtionshistoriska utvecklingen sett ut och sammanfattar även detta i en 

genomgång. Som ett avslut på denna del gör vi en sammankopplande sammanfattning av de 

två delarna för att tydligare måla upp den bild av Sverige under denna period som vi fått 

genom vår inläsning. Detta kopplas även till våra teoretiska perspektiv. Dessa delar 

tillsammans belyser den roll den dominerande klassen har i fråga om vad som ska vara tillåtet 

att existera inom hegemonin och den makt de har över vad och hur varor konsumeras inom 

densamma.  

Avslutningsvis gör vi en filmanalys av tre svenska filmer som haft premiär på 1960-talet, 

jämför dem och går sedan in i en slutdiskussion där de jämförs och kopplas samman med den 

teori och de historiska fakta vi presenterat tidigare. Vi kopplar alltså ihop den dominerande 

klassens roll och makt inom hegemonin med den verklighet som fanns i Sverige på den här 

tiden och jämför dessa med filmerna för att utläsa hur de korrelerar eller skiljer sig från 

varandra. Efter de resultat vi kommer fram till presenteras en kortare sammanfattning av hela 

uppsatsen. 

BEGREPPSDEFINITIONER 

DEN SVENSKA MODELLEN 

Den Svenska modellen är inget entydigt begrepp. Vi har valt definitionen där kopplingen till 

folkhemsbegreppet lyfts fram och man kan säga att det är de politiska beslut och SAP:s 

bakomliggande ideologier som ligger till grund för dessa. Mycket av inspirationen till SAP:s 

utformande av modellen är hämtat ur Gunnar och Alva Myrdals2 bok Kris i 

befolkningsfrågan. En annan viktig del i modellen och dess genomförande var 

                                                 
2 Gunnar Myrdal (1898-1987) ansåg att staten borde motverka depressionen med hjälp av ökade satsningar inom 

den offentliga sektorn. Under 1930-talet förespråkade Myrdal den svenska välfärdspolitiken som han formulerat 

tillsammans med Alva i Kris i befolkningsfrågan från 1934.  Myrdal var socialdemokrat och var under en period 

handelsminister. 
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Saltsjöbadsavtalet3 som slöts 1938 vilket medförde en ojämförlig period av samförstånd på 

arbetsmarknaden mellan arbetsgivare, fack och stat, något som kom att vara in på 1970-talet. 

Den ekonomiska grunden i den svenska modellen är den så kallade Rehn-Meidner modellen4. 

FOLKHEMMET 

Folkhemmet är ett begrepp som först togs upp av Per Albin Hansson vid en riksdagsdebatt 

1928. Folkhemmet är ett metaforiskt begrepp som används för att beskriva hur vi alla i 

Sverige bör se oss själva som en enda stor familj och hjälpa varandra precis som man hjälper 

varandra inom sin egen familjeenhet. Begreppet är en symbol för hela det välfärdssamhälle 

som SAP5 byggde upp under första halvan av 1900-talet. Talet syftade till att illustrera den 

vision av det svenska samhället som partiet hade. Hansson sa om folkhemmet att i ett gott 

hem finns inga privilegierade medlemmar. Han förespråkade ett krossande av de ekonomiska 

och sociala barriärer som delade in medborgarna i privilegierade och utsatta, fattiga och rika. 

Precis som en familj tar hand om de sina bör folkhemmet ta hand om de arbetslösa, sjuka och 

gamla.6 

HEGEMONI 

Hegemoni är ett komplext och mångfacetterat begrepp skapat av filosofen Antonio Gramsci. 

Vi har dock utgått från den marxistiske kultur, media och litteraturforskaren Raymond 

Williams tolkning av begreppet och sedan gjort en förenkling av det. En utförligare förklaring 

                                                 
3 Saltsjöbadsavtalet innehöll regler som främst gällde ett samarbetsorgan, Arbetsmarknadsnämnden, samt om 

förhandlingsordningar, uppsägning av arbetare, ekonomiska stridsåtgärder och samhällsfarliga konflikter. Av 

störst betydelse är i dag reglerna om förbud mot stridsåtgärder mot neutral utanförstående, en så kallad tredje 

man, vilka dock undantar bland annat sympatiåtgärder och bestämmelserna om skyddsarbete.   
4 Rehn-Meidner modellen (formulerad av Gösta Rehn och Rudolf Meidner i slutet av 1940-talet) är till stor del 

baserad på J M Keynes ekonomiska idéer, så kallad keynesianism, anpassade till det svenska samhället. 

Utgångspunkten i utformandet av modellen var att försöka förena de olika intressen som styr sysselsättningen i 

landet, det vill säga att arbetarrörelsen ville ha full sysselsättning för sina medlemmar, en låg inflation, en 

jämnare inkomstfördelning både inom yrkesgrupper och i större sammanhang och en hög tillväxtnivå för att 

kunna genomföra snabba reallöneförbättringar. Huvudspåren i modellen blev därför drivandet av en solidarisk 

lönepolitik, förandet av en aktiv arbetsmarknadspolitik samt förandet av en generell politik designad att dämpa 

efterfrågan i samhället. Modellen sattes i bruk under senare delen av 1950-talet.  
5 Socialdemokratiska arbetarepartiet 
6 Peter Hall, Cities in Civilization - Culture, Innovation and Urban Order, Phoenix Giant, 1999, s. 847.  
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av begreppet går att hitta under kapitel 2. Hegemoni, konst, konsumtion - teoretiska 

perspektiv.  

KONST 

Såvida inget annat anges i sammanhanget använder vi oss av ordet konst som ett 

samlingsbegrepp på kreativa uttryck så som bildkonst och medierade texter av olika slag. I 

denna uppsats ser vi därför de filmer vi analyserar som konst. I vårt konstbegrepp ingår även 

att vi ser på konst i förhållande till den rådande hegemonin, en utförligare genomgång av hur 

detta är uppbyggt kommer senare i uppsatsen.  

METOD OCH MATERIAL 

Den bild av 1960-talet vi kommer att framhålla i denna studie har tillkommit genom en 

inläsning av viss utvald litteratur som vi anser ha försett oss med en bild av det svenska 

samhället, detta är främst historiska faktaböcker. Vi är medvetna om att denna bild på intet 

sätt kan vara heltäckande och att den är subjektiv och vinklad av det vi läst eftersom vi båda 

är för unga för att ha någon egen erfarenhet av hur samhället var då. Att vi själva båda är 

kvinnor födda på 1980-talet färgar självfallet hur denna vinkling och ”subjektifiering” 

tillkommit. 

Användningen av Raymond Williams hegemonibegrepp är given då framträngande element i 

ett samhälle enbart kan ses i efterhand och därför är något vi nu kan undersöka. Det ligger i 

begreppets natur att det är en tillbakablick på något passerat eftersom man i sin egen samtid 

inte kan urskilja hegemonin. Lever man i ett visst samhälle i en viss tid är man för färgad av 

den rådande hegemonin för att kunna urskilja den.  

Vi har valt att förlägga vår studie till Sverige på 1960-talet eftersom att vi anser att det är då 

som den svenska välfärdsstaten fungerade som bäst efter de tankar och modeller som 

utvecklats under början av 1900-talet. Det är under 60-talet som de flesta reformer gått 

igenom och det var även då som den svenska ekonomin växte explosionsartat på grund av de 

samhälleliga förändringar som skedde. 

Uppsatsens metod handlar om att först ge en större, mer övergripande, bild av hur det svenska 

samhället såg ut på 1960-talet. Sedan genom att analysera tre svenska filmer, kommer vi gå in 

närmre på det vi anser vara mest intressant, det vill säga konsumtion och produktplacering. 
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Utifrån litteraturstudier ämnar vi ge en samtidsskildring över vad som skedde i Sverige under 

1900-talets första hälft och skissa upp de strukturer som fanns i samhället. Detta ligger till 

grund för vår sammanfattning av hur samhället såg ut på 60-talet som sedan ska användas i 

filmanalysen. Denna sammanfattade bild med våra teoretiska perspektiv inkorporerade blir ett 

bra verktyg för jämförelse mellan samhället och filmernas gestaltning av det.  

Urvalet av relevant litteratur för vår studie sker löpande under arbetets gång baserat på ett 

subjektivt urval där uppsatsens frågeställningar kommer att stå i centrum. Ett annat 

urvalskriterium handlar om att se samstämmigheten i olika källor utifrån de fenomen vi 

undersöker. 

Vi utgår ifrån Per Albin Hanssons tankar och idéer om folkhemmet. Anledningen till denna 

utgångspunkt är att det är dessa tankar som format det samhälle som växte fram under 1900-

talets mitt i Sverige och som den rådande samhällsnormen idag ser som ett slags 

idealsamhälle. Självklart är detta inte hela sanningen men vi tycker att denna tanke gör 

tidsperioden intressant att undersöka. Det går inte heller att förneka att många av de reformer 

som kom under denna tid har hjälpt långt fler än de gjort det besvärligt för och den bild av det 

svenska folket som ett jämlikt folk är något som än idag eftersträvas. 

Vi har som empiriskt material valt att använda tre spelfilmer som haft premiär under början av 

1960-talet. Som metod kommer vi att använda filmanalys för att se hur det svenska samhället 

skildrades i konsten. Att vi valt just film beror på att vi anser att filmer skildrar sin samtid på 

ett djupgående och unikt sätt i förhållande till andra medier då publiken både får se miljön i 

rörlig bild och får åsikter levererade i ljudspår. Bilden blir mer realistisk på grund av att man i 

skapandet av en film måste göra ett omfattande arbete med en mängd detaljer som en 

författare inte behöver ta ställning till på samma vis. Detta inkluderar sådana saker som vad 

skådespelarna har på sig, deras frisyrer och inte bara vad det gäller huvudrollerna utan alla 

personer som syns i filmen. En annan viktig aspekt är det arbete som måste läggas ned på 

kulisser och miljöer både inomhus och utomhus och den rekvisita som finns i dessa. Allt detta 

bidrar till den helhet som filmen förmedlar av det samhälle den skildrar och inte enbart den 

berättelse som framförs.7  

                                                 
7 Detta synsätt kan styrkas genom etnologen Helene Brembecks analys av annonser i Göteborgs-Posten där hon 

kunnat utläsa hela samhällets syn på konsumism och i synnerhet de svenska kvinnornas förhållande till detta. En 
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I denna uppsats utgår vi från principen att film är konst. Detta grundar vi på att konst är ett 

estetiskt uttryck för en idé och film har kapaciteten att förmedla regissörens vision genom 

talade bilder. Alla scener i en film har en funktion och är speciellt utvalda för att förmedla 

något väsentligt för slutprodukten. 

Metoden vi kommer att använda i filmanalysen följer ingen annan skola än vår egen 

erfarenhet från tidigare filmanalys. Det är ett effektivt medel att utforma speciella 

analysverktyg som passar just den studie man vill utföra och att sedan följa dessa verktyg ger 

en konsekvent och vetenskapligt korrekt analys. Till vår hjälp har vi tagit fram begrepp som 

vi använder som analysverktyg. Mer detaljer om hur filmanalysen kommer att gå till kommer 

senare i uppsatsen.  

URVALSKRITERIER FÖR FILMERNA 

När vi valde filmer utgick vi ifrån att de skulle ha haft premiär under första halvan av 1960-

talet och att de skulle skildra sin samtid. För att få en mer varierad bild av samtiden genom 

filmerna har vi även i urvalet tagit hänsyn till att det ska vara olika regissörer till varje film då 

regissören alltid sätter sin egen prägel på sina verk. Vi har även valt filmer som går mer åt det 

dramatiska hållet, även om dessa självklart också kan ha komiska inslag, för att undvika 

parodier och orealistiska gestaltningar av samhället. Genom dessa urvalskriterier anser vi att 

filmerna ifråga kan ge en balanserad och realistisk bild av hur samhället såg ut vid denna 

tidsperiod i Sverige. Anledningen till att vi valt just tre stycken att analysera är att vi vill få ett 

bredare perspektiv än vad en film skulle ge samtidigt som vi vill gå in på djupet med varje 

film. 

Den första filmen vi kommer att använda är Änglar, finns dom… från 1961 med manus och 

regi av Lars-Magnus Lindgren. Manus är skrivet efter romanen Änglar, finns dom, pappa? 

skriven av John Einar Åberg och publicerad 1955. Den andra filmen är Raggargänget från 

1962 med manus av Per Lennart och regi av Ragnar Frisk, och den tredje filmen vi ska 

använda är Sten Stensson kommer tillbaka från 1964 med manus av Nils Poppe och Rolf 

Botvid i regi av Börje Larsson. Manuset är baserat på pjäsen Sten Stensson Stéen från Eslöf 

skriven av John Wigforss och filmatiserades för första gången redan 1924. 

                                                                                                                                                         
källa är inte heltäckande men kan samtidigt ge en bild av de åsikter och uppfattningar som vid en viss tid 

genomsyrar ett samhälle.  En bild säger mer än ord och rörlig bild i en spelfilm säger desto mer då det handlar 

om 48 bilder per sekund (24x2, biografstandard). 
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För att få inspiration till uppsatsen och för att få hjälp med vår inriktning lästes delar av The 

Consumption Reader8 och Teknokrati, arbete, makt9. Vi har även använt oss av 

Nationalencyklopedin10 för att konfirmera årtal och fakta vi använder oss av i bland annat den 

historiska bakgrunden. 

                                                 
8 David B. Clarke, Marcus A. Doel & Kate M.L. Housinaux (red.), The consumption reader, Routledge, 2003. 
9 Anders L Johansson, ”Teknikoptimismen i Den Svenska Modellen” enligt Svante Beckman (red.), Teknokrati, 

arbete, makt, Helsingborg: Författarna och Carlssons Bokförlag, 1990, s. 59-95. 
10 Nationalencyklopedin, Multimedia 2000 Plus DVD, 2000. 
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2. HEGEMONI, KONST, KONSUMTION – TEORETISKA PERSPEKTIV 

I denna uppsats arbetar vi utifrån flera olika teoretikers begrepp inom 

konsumtionsforskningen och till detta har vi lagt Raymond Williams tolkning av 

hegemonibegreppet och hur detta synsätt samspelar med kulturen som produceras i samhället. 

Genom dessa teoretikers begrepp anser vi oss kunna skapa en bra bild av hur den svenska 

välfärden växt fram samt hur konsumtionen påverkades av den ökade levnadsstandarden. 

I Williams teorier ingår Antonio Gramscis hegemonibegrepp som är centralt i vår analys av 

det svenska samhället. Genom att använda oss av Williams begrepp kan vi lättare försöka 

förstå och förklara orsakerna till varför dessa förändringar skedde i det svenska samhället vid 

just denna tidpunkt när den politik som fördes ändå varit i bruk under flera decennier.  

I vår analys kommer vi att använda oss av en förenkling av framförallt begreppet hegemoni. 

Vi kommer att bryta ner det till ett enklare analysverktyg och bortser i stort från den 

fortgående process som begreppet egentligen står för. Anledningen till att vi valt att använda 

oss av hegemonibegreppet i denna uppsats är att begreppet ger oss möjligheten att förstå ett 

samhälle som ingen av oss själva har upplevt. Även för att i största möjliga mån kunna se mer 

objektivt på det samhälle som fanns i Sverige under 1960-talet gör hegemonibegreppet till en 

lämplig analysmetod, eftersom man måste ta ett steg tillbaka från en rådande hegemoni för att 

ordentligt kunna analysera det.  

HEGEMONI OCH DEN DOMINANTA KULTUREN 

Hegemoni är en beteckning på ett samhällstillstånd vilket gör att begreppet bör omdefinieras 

allteftersom ett samhälle genomgår förändringar. Hegemonibegreppet är ett användbart 

verktyg för att försöka förstå epokgörande förändringar i ett samhälle och det samhällets 

inneboende dominanta kultur. I begreppet dominant kultur ligger det enligt Williams ingen 

värdering utan den dominanta kulturen är helt enkelt något som måste existera i ett samhälle, 

på gott och ont. Det är på grund av denna som vi inte kan avfärda hegemonibegreppet som 

enbart åsikter eller en manipulering av de svagare i samhället av den dominanta klassen, utan 

den är något som genomsyrar hela vårt liv och vårt sätt att leva det.11  

                                                 
11 Raymond Williams, Culture and Materialism, Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory, Verso, 
2005, s.38. 
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Hegemoni är ett genomgripande och abstrakt begrepp. Hegemonin är något som dominerar 

vårt vardagsliv, våra antaganden, allt det vi tar för självklarheter. Hegemonin i ett samhälle är 

svår att upptäcka i dess samtid då den genomsyrar allt och därför är mindre tydlig än 

exempelvis de rådande ideologierna i ett samhälle som förhållandevis lätt kan utläsas.  Detta 

mycket på grund av att ideologin rör sig inom den politiska sfären medan hegemonin rör sig 

inom den sociala och kulturella sfären och därför till sin natur är mer djupgående och dold 

under ytan i allt vi företar oss utan att vi inser det.12  

När Gramsci försöker definiera vad hegemoni är säger han att det är ett komplext 

sammanhängande av politiska, sociala och kulturella krafter. Hegemoni är ett begrepp som 

sträcker sig bortom begreppen kultur och ideologi.13 Hegemoni är praktiker, förväntningar 

som påverkar våra liv, betydelser och värderingar som existerar inom en kultur. Förenklat kan 

man sammanfatta att hegemoni är den verklighet som vi upplever. På ett sätt kan man alltså 

likställa begreppet hegemoni med en kultur men inom kulturen finns olika klasser, en 

dominerande och flera underlydande.14 Gramsci framför att begreppet hegemoni åsyftar 

någonting som är större än enbart ett samhälles ideologi som bestämts av den dominerande 

klassen. Han understryker sitt uttalande med att säga att om det inte fanns en hegemoni i ett 

samhälle skulle det vara mycket lättare att ändra det samhällets struktur än vad det i 

verkligheten är, därför är det, det mest omfattande och täckande begrepp som idag finns för 

att beskriva ett samhälle.15  

Williams påpekar att det inom hegemonibegreppet finns flera inneboende motsägelser och 

problem. Dels är det i princip omöjligt att upptäcka den om den så helt genomsyrar ett 

samhälle som den gör, och dels ingår mycket av den kritik och de alternativ till den dominanta 

strukturen i hegemonin. Hur ska man kunna veta när verkliga alternativ till den dominerande 

kulturen dyker upp? Williams anser att lösningen är att vi bevarar öppenheten i begreppet i de 

analyser som görs.16 

For while it is true that any society is a complex whole of such practices, it is 
also true that any society has a specific organization, a specific structure, and 

                                                 
12 Arthur Asa Berger, Kulturstudier – Nyckelbegrepp för nybörjare, Studentlitteratur, 1999, s.63-64. 
13 Raymond Williams, Marx och kulturen – En diskussion kring marxistisk kultur- och litteraturteori, Bonniers 
Grafiska Industrier AB, 1980, s.91. 
14 Williams, Marx och kulturen, s.93. 
15 Williams, Culture and Materialism, s.37. 
16 Berger, Kulturstudier, s.64. 
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that the principles of this organization and structure can be seen as directly 
related to certain social intentions, intentions by which we define the society, 
intentions which in all our experience have been the rule of a particular 
class.17 

Enligt Williams måste den kulturella processens verklighet alltid inbegripa det människor 

producerar utanför eller i utkanten av den specifika hegemonins termer. Det ingår i varje 

hegemonis verklighet att den inte kan vara total eller uteslutande av influenser från annat håll 

än den dominerande klassen. I en hegemonis utvidgade politiska och kulturella betydelse 

ingår att även om den definitionsmässigt alltid är dominerande, är den aldrig vare sig total 

eller uteslutande.18 Detta eftersom den dominanta klassen alltid måste vara lyhörd för det som 

finns i periferin för att kunna absorbera det om det växer sig starkare för att inte rubba den 

balans som finns inom hegemonin och därigenom förlora sin makt. 

”[…] den dominerande kulturen så att säga både producerar och begränsar sina egna former 

av motkulturer.”19 En hegemoni är alltså en växelverkan mellan annars åtskilda och till och 

med oförenliga värderingar och praktiker och det är den dominerande kulturen som 

producerar dessa och som sedan avgör om de ska få fortleva. Även om en hegemoni bygger 

på ett samförstånd inom den specifika kulturen så måste det finnas denna variation och 

förändring för att hegemonin ska kunna bestå. 

För att förstå hegemonin och den kulturella processen i ett samhälle behövs begreppen 

traditioner, institutioner och strömningar. Traditionen är ”det mest påtagliga uttrycket för de 

dominanta och hegemoniska påtryckningarna och begränsningarna”.20  Vad som i ett samhälle 

anses vara traditionen är egentligen något selektivt och de som gör denna selektiva utgallring 

är de som tillhör den dominanta klassen i ett samhälle, det vill säga de som styr den 

dominanta kulturen. Traditionen ”[…] är en aspekt av den samtida sociala och kulturella 

organisationen och i en specifik dominerande klass intresse.”21 Den dominerande klassen är 

alltså ingen egentlig klass, även om den självklart kan vara det, utan handlar om de som har 

den reella makten i ett samhälle. Därför kommer vi i denna uppsats i många fall räkna SAP 

som den dominerande klassen då det var de som hade makten i Sverige under denna period 

och det var de som byggde upp det samhälle som vi valt att studera. Dessutom 
                                                 
17 Williams, Culture and Materialism, s.36. 
18 Williams, Marx och kulturen, s.95. 
19 Williams, Marx och kulturen, s.96. 
20 Williams, Marx och kulturen, s.97. 
21 Williams, Marx och kulturen, s.97. 
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omstrukturerade de hela utbildningssystemet under denna period, vilket tillsammans med 

andra institutioner är viktiga verktyg för den dominerade klassen att nå ut med, för dem 

accepterade, strömningar till massorna. Till den dominerande klassen kan man även, genom 

att följa samma resonemang, räkna skådespelare, som de som medverkar i de filmer vi 

analyserar. Detta även om gränsen kan vara otydlig om de verkligen tillhör den eller bara går 

dess ärenden.  

Genom olika strömningar och motströmningar inom en hegemoni förs den dominerande 

kulturen ut till massorna. Parallellt presenteras alternativ till den dominerande kulturen som 

sedan antingen förkastas av den dominerande klassen och undertrycks eller tas upp i den 

dominanta kulturen.  För att de dominanta strömningarna ska få legitimitet i samhället knyts 

de ofta till historien och traditionerna. Det finns både medvetna och omedvetna strömningar. 

De omedvetna är det svårt att lyfta fram men de medvetna kan handla om litterära, 

konstnärliga, vetenskapliga eller filosofiska strömningar som definieras genom sina 

respektive tongivande verk.22 

Den tradition som existerar inom en hegemoni är en selektiv tradition, det vill säga den 

tradition som officiellt tillåts att existera. Detta kan belysas genom uttrycket ”The significant 

past”, (”Det betydande förflutna”, vår översättning) där vissa fakta lyfts fram medan andra 

försummas och exkluderas från det samhälleliga medvetandet. Fakta omtolkas för att passa 

den dominanta klassens medvetande och åsikter och inte säga emot den effektiva dominanta 

kulturen i samhället.23  

Motstånd mot och alternativ till den dominanta kulturen, överblivna och framväxande 

kulturer, vissa saker kommer aldrig helt att passa ihop med den dominerande kulturen i ett 

samhälle men de kommer ändå att tillåtas att få fortleva för den dominerande klassen eftersom 

de ändå har ett syfte att tjäna inom hegemonin. Ett exempel på detta är vissa religiösa 

värderingar som alltid lever kvar.24 I varje dominerande kultur finns även kvarlevande 

element ur dess förflutna. Men vilka som får leva kvar och på vilket sätt de gör det är unikt 

och skiftande i varje enskilt fall. Dessa kvarvarande element har en aktiv del i den nuvarande 

kulturprocessen. Om de skulle upphöra att ha det blir de istället betraktade som arkaiska, det 

                                                 
22 Williams, Marx och kulturen, s.100. 
23 Williams, Culture and Materialism, s.39. 
24 Williams, Culture and Materialism, s.40. 
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vill säga något som funnits tidigare men inte längre, alltså något som existerar helt i det 

förflutna.25 

Inom varje kultur, varje hegemoni, finns det strömningar och element som är framträngande. 

Detta kan vara nya betydelser av gamla strömningar, praktiker, relationer etcetera som skapas 

i periferin av kulturen och sedan vinner mark. Dessa framträngande strömningar kan vara 

svåra att urskilja då det i samtiden är svårt att säga om det är en ny fas i det dominanta eller 

något oppositionellt eller rent av en alternativ praktik eller dylikt som kommer att tillåtas 

existera jämsides med den dominanta.26  

Dessa värderingar tas lätt upp i den dominanta kulturen och nya värderingar skapas 

kontinuerligt och absorberas in i den. De blir också införlivade i den dominanta kulturen 

eftersom vi nu lever i ett mer öppet och tolerant samhälle där de flesta oppositionella och 

alternativa värderingar snabbt absorberas in i den dominanta strukturen. Opposition mot den 

dominanta strukturen är självklart aldrig lätt och dess framgång och införlivning in i den 

dominanta kulturen beror på huruvida den dominanta klassen tycker att den är till nytta eller 

inte.27  

”I en autentisk historisk analys är det vid varje punkt nödvändigt att beakta de komplexa 

inbördes förhållandena mellan rörelser och tendenser både inom och utöver en specifik och 

verksam dominans.”28 Williams påpekar att det han åsyftar i detta sammanhang är det 

centrala, effektiva och dominanta system av värderingar som inte bara finns i abstrakt mening 

utan som levs varje dag. Viktigt är också att detta är på intet vis ett statiskt system förutom när 

en analys genomförs då det av nödvändighet måste vara ett ögonblick som granskas.29 

INSKOLNING I HEGEMONIN OCH DEN DOMINANTA KULTUREN 

Varje samhälle bygger på en konsensus, grunden i hegemonin, vilken skapas och byggs upp 

under vår uppväxt, en så kallad socialiseringsprocess. ”[…] varje speciell process knyter 

denna nödvändiga inlärning till en vald skala av innebörder, värderingar och praktiker, vilka 

på grund av sitt nära samband med den nödvändiga inlärningen utgör hegemonins verkliga 

                                                 
25 Williams, Marx och kulturen, s.102. 
26 Williams, Marx och kulturen, s.103. 
27 Williams, Culture and Materialism, s.41, 43. 
28 Williams, Marx och kulturen, s.101. 
29 Williams, Culture and Materialism, s.38. 



 

14 
 

grund.”30 Dessa värderingar och praktiker lär vi oss hos olika institutioner såsom exempelvis 

kyrkor, platser för utbildning, stora arbetsplatser som samlar en mängd människor på en och 

samma plats och centrala kommunikationssystem där vi exempelvis konsumerar 

nyhetssändningar, vilka i sin tur är valda av någon att de ska visas och på vilket sätt.31 

Utbildningsinstitutionerna är i regel de huvudsakliga agenterna för överförandet av den 

effektiva dominanta kulturen. Den dominanta kulturens verklighet vilar på olika 

utbildningsprocesser så som det institutionerna för vidare, social träning, som har sitt 

ursprung i familjen samt den selektiva traditionen, i både den intellektuella och den teoretiska 

definitionen. Utan dessa skulle den dominanta kulturen inte kunna fortleva. Om den endast 

vore en ideologi eller något den dominerande klassen hittat på och sedan tvingat på resten av 

samhället och inte något som genomsyrar våra liv så totalt skulle det vara mycket lättare att 

revoltera mot den. Det handlar inte heller bara om hur djupt dessa värderingar är förankrade 

utan det handlar även om att hegemonin är mer aktiv och justerande. Hegemonin är något 

levande och inte något fast som en ideologi. I en analys måste vi ta hänsyn till de alternativa 

värderingar och åsikter som kan tolereras inom en dominant kultur. Detta är något som 

Williams hävdar hitintills underskattats inom hegemonibegreppet.32  

En viktig aspekt att ta upp är att alla formella institutioner i ett samhälle, så som 

utbildningsenheter, alltid har ett genomgripande inflytande på aktiva samhällsprocesser. 

”Relationerna mellan kulturella, politiska och ekonomiska institutioner är i sig själva mycket 

komplexa och innehållet i dessa relationer är en direkt antydan om kulturens karaktär i vidaste 

mening.” 33 För det är genom de formella institutionerna som majoriteten i ett samhälle får 

lära sig de traditioner och de kulturella koder som råder inom samhället. 

Inom politiken finns exempel på hur de införlivade tankar som är i verklig motsättning till den 

dominerande kulturen och som verkligen öppet kämpar emot den, ändå tillåts finnas kvar 

inom hegemonin trots att de troligtvis aldrig kommer att bli en del av konsensus i samhället. 

Men även om detta motstånd är något som tydligt visas upp måste vi inse att detta motstånd 

aldrig i annan mening än en teoretisk sådan skulle gå emot den dominanta kulturen i ett 

samhälle. Trots att olika partier visar på olika ideologiska ståndpunkter kommer de aldrig att 
                                                 
30 Williams, Marx och kulturen s.99. 
31 Williams, Marx och kulturen s.99. 
32 Williams, Culture and Materialism, s.39. 
33 Williams, Marx och kulturen, s.98. 
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gå emot den centrala kärnan i det den dominanta kulturen bestämt, det som utgör hegemonin i 

samhället.34 

KONSTENS FÖRHÅLLANDE TILL DEN DOMINANTA KULTUREN 

I denna uppsats ska vi, som tidigare nämnts, undersöka hur det svenska välfärdssamhället, 

folkhemmet, skildrades i samtida filmproduktioner under sin glans dagar på 1960-talet. Hur 

ska man då se på förhållandet mellan konsten och samhället? Vilken roll spelar konsten i 

samhällets uppbyggnad och fortlevnad, det vill säga i den hegemoni som råder?  

Williams tar upp denna fundering i sina texter och anser att utan konsten skulle ett samhälle 

inte kunna formas till fullo, det skulle vara tomt och innehållsfattigt. Detsamma gäller även 

om man ser till det omvända, vad konsten skulle vara utan det samhälle och den hegemoni 

som den produceras i.35 Det finns alltså ett ömsesidigt givande och tagande mellan konsten 

och samhället. För varifrån skulle vi annars finna vår kreativitet om vi inte hämtade den från 

vårt dagliga liv? Och hur förs tankar och åsikter ut i samhället om inte genom konsten?  

Williams tar även upp att inom konsten, han tar exemplet litteraturen, så har den till största 

delen under alla tidsperioder bidragit till den effektiva dominanta kulturen. Han lägger även 

till att detta självklart måste innefatta bildkonsten, musiken samt de inflytelserika medierna 

film och television. Medier kan till exempel skapa alternativa uppfattningar av människor 

man har ett personligt förhållande till eller nya uppfattningar av material och medier. Inom 

konsten och vetenskapen kan dessa nya uppfattningar praktiseras och kanske till och med 

sedermera bli upptagna i den dominerande kulturen.36 

Konsten att skriva och den kreativa formen samt uppträdande, är överlag delar av den 

kulturella processen på olika vis, inom de olika sektorerna, som Williams försöker beskriva. 

De bidrar till den effektiva dominanta kulturen och är ett centralt uttryck för den. De 

förkroppsligar kvarvarande betydelser och värderingar, av vilka inte alla är införlivade, även 

om många är det. De uttrycker även, och signifikant nog, några framkommande seder och 

                                                 
34 Williams, Culture and Materialism, s.39f. 
35 Williams, Culture and Materialism, s.44. 
36 Williams, Culture and Materialism, s.43ff. 
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betydelser, och vissa av dessa kommer att tas upp i den dominanta kulturen alltefter de når 

fler människor och påverkar dem.37   

I senare konsumtionsteorier har det blivit självklart att konsten ska ses som ett objekt, som en 

text, en isolerad artefakt. Detta blir enligt Williams problematiskt då konst är föränderlig på 

ett annat sätt än exempelvis en text och det går därför inte att likställa dem. Konst bör istället 

enligt Williams ses som ett subjekt i sin egen rätt. 38  

Williams tar upp exemplet på hur ett objekt, en text, relateras till en genre inom den ortodoxa 

kriticismen:  

We identify it by certain leading figures, we then assign it to a larger 
category, the genre, and then we may find the components of the genre in a 
particular social history (although in some variants of criticism not even that 
is done, and the genre is supposed to be some permanent category of the 
mind).39 

Konst definieras i den mån den genererar ett visst gensvar hos betraktaren, det vill säga efter 

dess estetiska kvaliteter. Detta avgör om det är konst eller inte. Den dominerande 

samhällsklassen har ofta försökt att dominera estetiken genom en reducering, utmönstring av 

vad som är konst och inte.40 

När det gäller den marxistiska synen på konst har Georg Lukács haft stort inflytande. Enligt 

Lukács finns det alltid ett humanistiskt gensvar på konst. Konsten är alltid betydelsefull och vi 

måste ta avstånd från tidigare marxistiska tendenser där ”t ex den (kvarlevande borgerliga) 

reduceringen av konst till sociala konststycken (”ideologi”) eller till rena återspeglingar i 

överbyggnaden (enkel ”realism”)” förvrängt konstens betydelse. Lukács behåller istället 

konstens unika prägel och dess särställning genom att värna om ”estetikens specificitet”. 

Genom detta strävar Lukács efter att hålla isär estetiken och konsten från det mer praktiska, 

verkligheten, och det magiska eller religiösa. Lukács säger att ”Konsten är i sig själv dessa 

saker”.41 

                                                 
37 Williams, Culture and Materialism, s.45. 
38 Williams, Culture and Materialism, s.46. 
39 Williams, Culture and Materialism, s.48. 
40 Williams, Marx och kulturen, s.121. 
41 Georg Lukács, enligt Williams, Marx och kulturen, s.122. 
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Williams anser att konsten precis som när det gäller andra ting, exempelvis kläder, skänker 

betraktaren en estetisk njutning. Denna njutning kan inte förklaras i så enkla termer som en 

känsla av skönhet eller en behaglig form eftersom dessa begrepp och sätt att se på något i sig 

är historiskt och socialt föränderliga. Detta trots att begreppen i sig är centrala för att beskriva 

den inverkan konsten har på betraktaren. Detta är något vi måste ha i åtanke när vi beaktar 

konst i ett samhälleligt perspektiv. En annan viktig aspekt i betraktandet av konst som man 

bör ha i åtanke är att all konst existerar på en skala som spänner mellan ideologi och estetik. 

Om man skulle försöka utesluta det ena ur konsten kan det medföra att intresset för konsten 

tynar bort. För att konst ska vara intressant krävs den spänning som skapas mellan dessa två 

poler.42 

Trots att även konsten i sig produceras måste vi särskilja den från den borgerliga 

produktionsnormen i varuframställningen. När konstnären i sin fantasi skapar konstverket 

frikopplas den genom denna process från produktionsnormen och blir till en skapelse istället 

för en enkel produkt.43 

Alla former av konst är intimt kopplade till hela den mänskliga processen, det vill säga allt 

som är viktigt för oss människor som exempelvis relationer till varandra och överlevnad. 

Konsten i sig kan ta många olika former och man brukar tala om att den presenteras genom 

olika medium, kommunikationsmedel. Ett medium är alltså det sätt på vilket tankar, känslor 

och så vidare kommuniceras till en annan människa. Detta kan ske genom skrivna ord, en 

målad tavla, en film eller en melodi bara för att ta några exempel. Det går även att tala om 

olika medier inom varje medium som exempelvis inom bildkonsten där vi talar om medium i 

meningen material som olja eller akvarell på duk eller pannå.44 

Konsten är inte bara kopplad till individer utan den är nära kopplad till hela det samhälle som 

den existerar inom. Detta medför att varje verk måste ses i förhållande till det samhälle det 

skapats i. ”Vad vi i praktiken på olika sätt kan upptäcka hos specifika verk måste länkas 

samman med de komplexa strömningar, situationer och anledningar som möjliggör sådana 

uppsåt och gensvar, modifierar, stärker, eller tonar ner dem.”45 

                                                 
42 Williams, Marx och kulturen, s.124f. 
43 Williams, Marx och kulturen, s.124. 
44 Williams, Marx och kulturen, s.126, 128. 
45 Williams, Marx och kulturen, s.126. 
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Vi anser baserat på detta att konst kan ses som en manifestation av det som pågår inom 

hegemonin och är till stor del en konsumtionsvara även om den strävar efter att inte vara det.  

KONSUMTIONSFORSKNING 

Genom tiderna har synen på konsumtion och konsumtionsforskning sett olika ut. Vi gör 

därför en kortare redogörelse för hur konsumtionsforskningen tett sig där vi behandlar några 

av de synsätt som funnits och hur vi ser på dem. 

Konsumtions- och vardagslivsforskare ser idag konsumtion och kultur på två sätt; antingen 

som kärnan i vardagen eller som flykten från vardagen. Tidigare såg forskarvärlden mest 

konsumtionen som något enbart ekonomiskt medan det nu i allmänhet anses handla om en 

mer omfattande process. Man menar att varan förändras när den går från att tillhöra 

produktionssfären till att kopplas ihop med en individ eller grupp. Författarna till Det 

kommunikativa Handlandet; medie- och kommunikationsforskarna Erling Bjurström och 

Johan Fornäs samt genus- och medieforskaren Hillevi Ganetz kritiserar den svenska 

ekonomiska historien för att ha exkluderat konsumtionen i sin forskning under en lång tid. Det 

finns olika anledningar till detta som exempelvis att konsumtionen ansetts vara privat och 

kvinnlig och därför av mindre vikt att forska om. Man har istället fokuserat på produktionen 

som anses vara mer offentlig och manlig.46 Detta förstärkt även av det faktum att vetenskap 

varit mer av en manlig disciplin. 

På 1980-talet förändrades den kulturorienterade konsumtionsforskningen och det finns fem 

punkter som kan sammanfatta denna nya fas; konsumtionen blev ett eget forskningsfält och 

bröt sig loss från produktionen, man diskuterade konsumtion utifrån identitet, subjektivitet 

och konstruktion av jaget, konsumtionens praktiker blev intressanta, sambandet konsumtion 

och modernitet framhölls och man diskuterade även konsumtion i förhållande till plats och 

rum.47  

I dagens konsumtionssamhälle är inköpet och förbrukningen av varor det sätt på vilket 

människor tillfredställer sina behov, ett exempel på detta är medieområdet. Mediekulturen är 

kommersialiserad och vävs in i kommersiella konsumtionsmönster och detta ses på olika sätt 

av forskare. En del ser detta kommunikationsmedel som något positivt, ett sätt att överskrida 

                                                 
46 Erling Bjurström, Johan Fornäs & Hillevi Ganetz, Det kommunikativa Handlandet, Nya Doxa, 2000, s.26f. 
47 Bjurström m.fl., Det kommunikativa Handlandet, s.40f. 
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kulturella gränser och överbrygga sociala klyftor, samtidigt som andra utrycker en rädsla att 

detta snarare leder till motsatsen med en sönderfallande välfärdsstat. När det gäller den 

kulturella identiteten finns också där en dikotomi då en del ser den som ett verktyg för en 

mångkulturell gemenskap medan andra ser en växande smakklyfta som leder till skillnader 

när det gäller generationer, klass, kön och etnicitet.48  

KONSUMTIONSTEORETISKA PERSPEKTIV 

Till hjälp för att se hur konsumtionen påverkat det svenska samhället och hur den har gestaltat 

sig i de filmer vi ska analysera kommer vi nedan att gå igenom olika sätt att se på 

konsumenten och konsumtionen. Vi kommer bland annat att se på Marx ekonomiska teorier 

och Baudrillards konsumtionsteorier, men också mycket annat som visar på hur 

konsumentens olika beteenden kan se ut. Genom att både se på rent ekonomiska teorier och 

att samtidigt se på teorier som visar på konsumtionens mer komplexa natur uppnås en bredd i 

konsumtionsteorin. 

”Konsumtion är processen genom vilken människor införskaffar och använder ting eller 

tjänster och varan är dess objekt.”49  

Bjurström med flera menar att konsumtionsbegreppet har en inneboende dubbelhet, det handlar 

både om inköp och bruk. Vi människor använder varor för att stilla våra behov och dessa 

behov består dels av att tillfredställa de enklare basbehoven och dels av en vilja att tillfredställa 

sina mer njutningsfulla begär. Varor används även av individen i många olika syften som till 

exempel som kompensation för olika sinnestillstånd och de kan dessutom fungera som 

symboler för makt och framgång. Konsumtionen innehåller även många andra olika element; 

det kan handla om konsumtion i form av drömmar, kommunikation, konfrontation, estetik, 

social eller psykisk identitet och så vidare. Allt detta visar på hur komplext ett begrepp som 

konsumtion är.50  

KONSUMENTENS BETEENDE 

I antologin Förbjudna Njutningar – spår från konsumtionskulturens historia i Sverige tar 

historikern Orsi Husz och medie- och kommunikationsvetaren Amanda Lagerkvist upp 

                                                 
48 Bjurström m.fl., Det kommunikativa Handlandet, s.13ff. 
49 Bjurström m.fl., Det kommunikativa Handlandet, s.18. 
50 Bjurström m.fl., Det kommunikativa Handlandet, s.18f. 
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begreppen hedonism och asketism. Hedonism (hedonistisk konsumtion) menar de är 

konsumtion inriktad på nöje, njutning eller flärd och är mest associerad till modern 

konsumtion. Asketism (asketisk konsumtion) är återhållsam och sparsam konsumtion mest 

förknippad med traditionell konsumtion. Inom amerikansk forskning menar man att en mer 

hedonistisk konsumtionskultur kom någon gång mellan 1890-1920-talet. I Sverige dök den 

dock inte upp förrän senare och fenomen såsom varuhuset, massproduktion, massdistribution 

och marknadsföring var en senarelagd företeelse i jämförelse med USA. 

Konsumtion brukar traditionellt ställas mot produktion. Produktionen ses som mer asketisk 

och kreativ, den är aktiv, manlig och rationell samt tillhörande den offentliga sfären. 

Konsumtionen däremot ses som mer hedonistisk och passiv, mer kvinnlig och irrationell, och 

den är även sedd som ett komplement till produktionen. Till skillnad från produktionen står 

den mer för maktlöshet, och tillhör den privata sfären. Husz och Lagerkvist menar att 

konsumtionsakten inleds före köpet och fortsätter även efter att själva köpet har genomförts. 

Man behöver heller inte specifikt köpa en vara för att utöva konsumtion; att titta i 

skyltfönster, på reklambilder eller att konsumera en tjänst eller plats är också en form av 

konsumtion.51 Husz och Lagerkvists syn på kultur är dels den estetiska kulturen med sin 

konst, litteratur och så vidare och dels den antropologiska kulturen, i meningen ett 

levnadssätt. Att konsumera kan innefatta kulturen ur båda dessa aspekter och kan även 

innebära ett uttryck för en stil eller smak och kan genom den skapa en gemenskap inom en 

viss grupp.52 

Det finns två vanliga sätt att se på konsumenter, antingen som passiva eller aktiva. Den 

passiva konsumenten har behov, begär och önskningar skapade utifrån, något som formar 

dennes konsumtionsval. Reklam, marknadsföring och medier bidrar också till att bestämma 

konsumtionsvalen då de får människor att vilja ha specifika varor som de sedan köper. Den 

aktiva konsumenten tar själv tag i saker och ting och tillskriver varor olika symboliska 

betydelser. Detta är framförallt kopplat till ungdomar och subkulturer. Ungdomarna gör 

uppror mot konsumtionskulturen genom att besöka shoppingcentrum utan att köpa något eller 

genom att snatta, de använder kläder för att beteckna grupptillhörighet. Som exempel på det 

senare kan man ta palestinasjalen som i Sverige varit en symbol för vänstersympatier, ett 

modeplagg, en solidaritetssymbol för palestinier och även varit viktig enbart för sin funktion 

                                                 
51 Husz & Lagerkvist, ”Konsumtionens motsägelser”, s.11f, 25f, 28. 
52 Husz & Lagerkvist, ”Konsumtionens motsägelser”, s.13. 
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som klädesplagg. Varor fungerar antingen i den mening att de bär på symboler eller meningar 

eller så får de uttrycka en sorts kamp i vilken man förhandlar om varornas symboliska 

mening.53  

Kulturforskningen hade tidigt ett intresse för den mer aktiva och kreativa konsumenten, något 

som är förknippat med den syn på kommunikation som området sedan utvecklade. 

Den klassiska kommunikationsmodellen (transmissionsmodellen) ser 
kommunikation som en linjär överföringsprocess av ett budskap från en 
sändare, via ett medium till en mottagare. Denna modell är förenlig med 
synen på konsumtion som manipulativ. (Reklamen kopplar en betydelse till 
varan som konsumenten bara passivt läser av). När konsumenten istället 
skulle beskrivas som aktiv behövdes en annan förståelse av kommunikation, 
där konsumenten är aktivt delaktig i att skapa mening i mötet med ett 
meningsinnehåll. Man uppmärksammade därför med tiden även de olika 
sociala kontexter som budskapen producerades i, likväl som de som 
användarna befann sig i…54 

Historikern Jackson Lears har granskat USA: s konsumtionskultur under början av 1900-talet 

genom kapitalistisk kulturell hegemoni. Han menar att det handlar om en maktstruktur med ett 

nytt självförverkligande levnadssätt (etos) som handlar om lycka genom konsumtion. Detta 

spreds i huvudsak via reklam, någon som befolkningen accepterade, medan Lears snarare 

menar att detta levnadssätt var ett substitut för frihet.55  

MARX OCH KONSUMTIONEN 

Vi använder Karl Marx teorier när vi ser på konsumtion som ett komplement till grunden han 

lagt för hegemonibegreppet. 

Marx ekonomiska teorier stödjer till viss del hur dagens konsumtion ser ut och han talar om 

varans bruks- och bytesvärde. Det handlar om utbyte och konsumtion där utbytet på 

marknaden leder till att varan skiftar ägare medan bytesvärdet realiseras för säljaren. Varan går 

från producent (säljare) till konsument (köpare). Varans ekonomiska värde (bytesvärdet) 

synliggörs i priset den tilldelas på marknaden och varans värde och pris är kopplade till 

marknadens bytesmekanismer. Enligt Marx bestäms varans värde och pris först i produktionen 

och sedan återigen när varan kommer ut på marknaden. När varan sedan förbrukas realiseras 

dess bruksvärde och varan konsumeras som bruksföremål. Marx talar om hur ett ting kan ha ett 
                                                 
53 Husz & Lagerkvist, ”Konsumtionens motsägelser”, s.14, 20f. 
54 Husz & Lagerkvist, ”Konsumtionens motsägelser”, s.23f. 
55 Jackson Lears, “The Concept of Cultural Hegemony: Problems and possibilities”, The American Historical 
Review, Vol 90, nr 3, enligt Aléx och Söderberg (red.) Förbjudna Njutningar, s.15. 
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bruksvärde utan att för den skull ha ett bytesvärde, en person kan skapa ett ting som tillgodoser 

personens eget behov vilket genererar ett bruksvärde utan att för den skull skapa en 

handelsvara. En vara kan bara skapas med ett samhälleligt bruksvärde som gör nytta för andra. 

Samtidigt gäller att ingen vara kan ha ett värde utan att samtidigt vara ett bruksföremål, om 

varan inte gör någon nytta är också det arbete som krävts för att skapa varan utan nytta.56  

Marx för även fram hur produktion och konsumtion är sammankopplade och föder varandra. 

Produktion förmedlar konsumtion genom att skapa dess material, samtidigt förmedlar 

konsumtion produktion då produkterna är subjekt, som inte förrän i konsumtionen är helt 

kompletta och då kan uppfylla sina mål.57 Detta kan man även se i Bjurströms med fleras 

kulturdefinition. De menar att kultur handlar om att skapa mening, att kommunicera och att 

tolka, och mening skapas av olika möten. ”Produktionen av kultur är därför också alltid 

konsumtion av kultur, liksom konsumtion av kultur resulterar i produktion av kultur.”58  

Vinstjakten skapar en ständig strävan efter att öka och bredda människans behov för 

skapandet av nya varumarknader. Marx menar att konsumtionsfältets historiska utbredning är 

ambivalent; ”[…] å ena sidan en mänsklig utveckling av sinnen och njutningar, å andra sidan 

en grund för förtryckande ekonomiska maktförhållanden.”59 Behov av alla möjliga slag 

bestämmer alltså bruksvärden, men i och med att man hela tiden försöker skapa nya behov 

finns det en risk att det kan leda till förtryck. Det finns både en konsumtion som anses mer 

överflödig och en konsumtion som är mer basbehovsstillande. Marx menade att människors 

behov är socialt relaterade och sociologen Max Weber talade utifrån denna grund om begrepp 

som social status och social gruppering samt deras vikt för det moderna samhället.60 Social 

prestige innebar, enligt Weber, den ära eller prestige knuten till olika människor eller grupper 

som de uppvisade genom att leva olika livsstilar och varukonsumtion var ett medel för dessa 

människor att utmärka sin status eller prestige.61 

                                                 
56 Karl Marx, enligt Bjurström m.fl., Det kommunikativa Handlandet, s.19ff. 
57 Karl Marx, enligt Bjurström m.fl., Det kommunikativa Handlandet, s.25. 
58 Karl Marx, enligt Bjurström m.fl., Det kommunikativa Handlandet, s.159. 
59 Karl Marx, enligt Bjurström m.fl., Det kommunikativa Handlandet, s.21. 
60 Karl Marx, enligt Bjurström m.fl., Det kommunikativa Handlandet, s.31. 
61 Max Weber, enligt Bjurström m.fl., Det kommunikativa Handlandet, s.31. 
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BAUDRILLARD OCH KONSUMTIONEN 

Många teoretiker, bland andra Jean Baudrillard och kulturteoretikern Stuart Hall menar att det 

förutom bytesvärden och bruksvärden, kommit nya symbolvärden kopplade till varornas 

förpackningar och den livsrelaterade image varorna skapar. De menar att dessa symbolvärden 

förskönar varorna och ”gömmer” varans riktiga funktioner. Bjurström med flera är dock 

kritiska till denna syn och menar att de ser bruksvärdet för snävt och när det gäller exempelvis 

populärkulturprodukter kan man inte säga att den symboliska kraften skulle överskrida 

bruksvärdets funktionella användning. Varor kan inneha flera olika bruksvärden som är mer 

individuella eller mer sociala, mer kroppsliga eller mer symboliska och Bjurström med flera 

anser att Baudrillards tankar om symbolvärden62 och teckenvärden63 därför kan integreras i 

bruksvärdesbegreppet.64 

Universitetsprofessorn George Ritzer har i en introduktion till Jean Baudrillards bok The 

Consumer Society sammanfattat Baudrillards åsikter kring konsumtion. Han skriver då att 

konsumtion, för Baudrillard, är en struktur som genom tvång utövar sin makt på individer. Det 

är framförallt ett kodat system av tecken som individer är tvingade att använda och genom 

detta användande, som sker genom konsumtion, skapas ett viktigt kommunikationsmedel 

mellan människor. Den ideologi som förknippas med detta system, leder till att människor får 

en falsk uppfattning av att vara fria och lyckliga. Förutom varor konsumerar människor också 

tjänster av eller från andra människor vilket i sin tur gör att människor också konsumerar 

mänskliga förhållanden. Slutsatsen är att människor konsumerar konsumtion och Ritzer ger oss 

här exemplet av reklam. När man ser på eller läser reklam konsumerar man konsumtion. 

Baudrillard menar också att allt kan bli ett konsumerat objekt då konsumtion genomsyrar vår 

kultur.65 

Consumption is a system which secures the ordering of signs and the 
integration of the group: it is therefore both a morality (a system of 
ideological values) and a communication system, a structure of exchange.66 

                                                 
62 Sociala band som uppstår mellan individer när man exempelvis ger varandra gåvor. 
63 ”symboliska associationsfält” 
64 Bjurström m.fl., Det kommunikativa Handlandet, s.23. 
65 George Ritzer, Introduction, i Jean Baudrillard, The Consumer Society – Myths and Structures, Sage 
Publications, 1998, s.15. 
66 Baudrillard, The Consumer Society, s.78. 
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Baudrillard talar också om att all politisk, historisk och kulturell information tas emot på 

samma vis; genom nyheten. Baudrillard är kritisk mot detta och menar att masskonsumtionen 

ger oss en bild av en felaktig verklighet.67 

För Baudrillard är konsumtion en klassfråga och alla människor har inte möjlighet till samma 

materiella objekt eller till samma utbildning. Utbildning är en klassfråga som i sin tur gör 

konsumtionen till en klassfråga. Alla människor har inte samma möjlighet att använda den 

nyckel eller den kod som behövs för att få använda vissa materiella objekt. 

ANDRA TEORETIKER OM KONSUMTION 

Som komplement till den konsumtionsteori vi tagit upp ovan presenterar vi här ytterligare 

några teorier och tankar kring konsumtion. Det finns flera aspekter att belysa då konsumtion 

har undersökts på olika sätt genom tiderna. Vi har konstruerat vår egen syn på konsumtion 

genom att samla element från en mängd olika teoretiker. Nedan går vi i korthet igenom de 

som inte behandlats hitintills. 

Sociologen Georg Simmel har analyserat den moderna storstadsmänniskan och 

masskonsumtionen under sekelskiftet 1900 och han menade att masskonsumtionen kommit ur 

storstadsmänniskan och hennes liv. Människorna började sträva efter autonomi och 

individualitet och man använde stil för att utmärka sig. Simmel menade att människan 

konsumerade för att uttrycka sin identitet till skillnad från att konsumera för att fylla sina mest 

grundläggande behov.  

Nationalekonomen och sociologen Thorstein Veblen studerade den specifika gruppen han 

kallade för nouveaux riches i USA i slutet på 1800-talet. Denna grupp härmade europeiska 

aristokratiska grupper för att bli accepterade något som Veblen kallade för ”iögonfallande 

konsumtion”. Den typen av konsumtion har som uppgift att utmärka och imponera. När 

samhällets elit konsumerar, det vill säga den dominerande klassen, en viss sorts lyxvaror 

skapar de en efterfrågan hos de lägre samhällsklasserna efter de varorna och nya 

konsumtionsmönster skapas. Simmels ”trickle-down” princip som visade att modet också var 

socialt betingat och att förändringar i modet berodde på att de lägre samhällklasserna ville 

efterlikna de högre medan de högre ville skilja sig från de lägre. Allt detta bidrog till synen att 

                                                 
67 Baudrillard, The Consumer Society, s.33f. 
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ting inte har något värde i sig själva utan är kulturellt och samhälleligt bestämda, det vill säga 

genom strömningar inom hegemonin.68  

Människor ser sig själva som delar i ett socialt och kulturellt system, bundna 
till andra människor genom släktband, arbete, politik, känslor och delade 
upplevelser.69 

Bjurström med flera, menar även att konsumtionen av varor ger människor 

behovstillfredsställelse samtidigt som det även innebär att individen integreras i samhället 

(inskolning i hegemonin). Konsumenten är beroende av samhället och dess konsumtionsakter 

att köpa och bruka varor. I sin tur gör människors utövande av själva konsumtionsakten att de 

utvecklas med hjälp av samhällets ekonomiska och sociala strukturer. Genom konsumtionen 

utvecklas och förfinas även människans egenskaper att göra distinktioner på smak och sinne, 

något som i sin tur kan leda till en höjning av människans sociala makt.70  

Sociologen Phil Cohen skriver också om begreppet ”iögonfallande konsumtion” utifrån en 

annan vinkel. Han har undersökt hur den engelska arbetarklassen på 1950-talet och framåt 

bemöttes av två olika diskurser. Den ena diskursen handlade om det han kallar för 

”iögonfallande” konsumtion och den andra om att upprätthålla de traditioner, värderingar och 

normer som arbetarklassen redan hade. Han går vidare och menar att ungdomliga subkulturer 

gav uttryck för denna ”diskurskrock” i sin stilproduktion, exempelvis bland modsen.71 

Medieteoretikern Dick Hebdige vidareutvecklar detta och menar att de ungdomliga 

subkulturerna sysslade med en konsumtion som kunde ses som en slags kommunikation. Det 

var noga utvalda varor som gällde då de skulle uttrycka en specifik stil och subkulturernas 

stilar var ett symboliskt uttryck för kulturell identitet och skillnad.72 

                                                 
68 Thorstein Veblen, The theory of the leisure class, enligt Bjurström m.fl., Det kommunikativa Handlandet, s. 
32f, samt Aléx och Söderberg (red.) Förbjudna Njutningar, s.17. 
69 Michael Schudson, Advertising: The uneasy persuasion, citerat från Bjurström m.fl., Det kommunikativa 
Handlandet, s.33. 
70 Bjurström m.fl., Det kommunikativa Handlandet, s.25f. 
71 Phil Cohen, ”Subcultural conflict and working-class community”, enligt Bjurström m.fl., Det kommunikativa 
Handlandet, s.38. 
72 Dick Hebdige, Subculture: The menaning of style, enligt Bjurström m.fl., Det kommunikativa Handlandet, 
s.38f. 
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ATT SHOPPA ELLER ATT HANDLA 

Shopping representerar konsumtionsprocessens urval och inköp av varor. Att shoppa och att 

handla är två olika saker; man handlar exempelvis mjölk men man shoppar den inte. Att handla 

innebär en mer planerad och vardaglig företeelse medan shopping är mer njutningsbaserad och 

fritidsbetonad. Därför inkluderar shoppingen mer än urval och inköp av varor; det tillkommer 

psykiska, sociala och kulturella faktorer. Fönstershopping är en form av shopping och inte 

inhandling och man kan därför shoppa utan att för den skull köpa något.73  

Kvinnor är den grupp som oftast förknippas med ordet konsument och förr handlade det om att 

kvinnan var mest synlig i detta samt att konsumtionen förknippades med hemmets 

reproduktion och hemmafruarna. Nu för tiden handlar fortfarande kvinnorna mest, trots den 

stora minskningen av hemmafruar, och den konsumtion det handlar om då är den vardagliga, 

mer arbetslika och mest omfattande basvarukonsumtionen.74  

PRODUKTPLACERING I FILMER 

På 1960-talet började filmmakare använda olika produkter i sina filmer. Det handlade då 

framförallt om att skapa en autentisk miljö som stämde överens med samhället. Författarna tar 

bland annat Coca-Cola som ett exempel; det har mer kraft och är mer verklighetstroget om en 

person ur filmen dricker Coca-Cola istället för någon annan omärkt dryck. På senare år har 

produktplacering dock utvecklats till en mycket mer komplicerad och mångfacetterad 

process.75 

I vår studie av konsumtionen och dess påverkan på samhället tar vi ett steg längre och väljer 

att se på det mer specifika fenomenet av produktplacering i filmer. I vår filmanalys ser vi 

bland annat på om och hur produktplacering gestaltas i filmerna. En av de definitioner man 

kan ge produktplacering är den det svenska produktplaceringsföretaget Carnello Hedquists 

använder sig av; ”… ett företag betalar för att deras varumärke, produkter eller tjänster 

exponeras i en spelfilm på bio.”76 

                                                 
73 Bjurström m.fl., Det kommunikativa Handlandet, s.55. 
74 Bjurström m.fl., Det kommunikativa Handlandet, s.57. 
75 Anna Halldner & Martin Rylander, Produktplacering – en marknadsföringshistoria, En studie av 
produktplacering inom filmindustrin, Magisteruppsats, Internationella ekonomprogrammet, Linköpings 
Universitet, 1999, s.18.  
76 Carnello Hedquist citerat från, Halldner & Rylander, Produktplacering – en marknadsföringshistoria, s.16. 
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Det finns flera olika former som visar på i hur stor utsträckning en produkt visas i en film; 

bakgrundsexponering, hands-on placering och verbal produktplacering. Den första handlar 

helt enkelt om att produkten visas i bakgrunden och ingen interaktion sker då mellan 

produkten och skådespelaren, den andra handlar om att skådespelaren använder produkten på 

olika sätt och den tredje handlar om att skådespelaren säger något om produkten.77 Man kan 

se produktplacering i form av rekvisita och då handlar det exempelvis om att någon kör en bil 

av ett visst märke.78 Målet för en filmproducent med att använda produktplacering handlar om 

att få in pengar till produktionen och genom det få ner produktionskostnaderna samt att få 

hjälp med marknadsföringen. Det handlar dock också förstås om att man vill skapa en 

verklighetstrogen miljö i sin film, något som är en av grunderna till att produktplacering 

uppstod.79 När ett företag väljer att placera sina produkter i en film är det oftast ute efter att 

stärka sin image, vilket gör att de inte vill att deras produkter används på ett sätt som 

motverkar imagen. Exempelvis vill inte Volvo att deras bilar ska vara med i olyckor då deras 

image av säkerhet kan skadas, likaså vill inte Coca-Cola och Pepsi, som står för flest 

produktplaceringar i film, att deras burkar slängs och används som skräp i filmerna.80 

Reklam säljer en livsstil och har som syfte att påverka människors inköpsval81, något som 

även produktplacering strävar efter. Något som talar för produktplacering och dess eventuella 

påverkan på människors livsstil och köpvanor är att människor i regel är positivt inställda när 

de går och ser en film. Detta leder till att man inte är lika medveten och på sin vakt mot 

reklam av vissa produkter. I det här fallet uppfattas alltså inte produktplacering som ett 

kommersiellt meddelande i samma utsträckning som tydlig reklam gör. Det finns studier som 

visar att konsumenter bestämmer sig för en viss grupp man vill tillhöra och sedan väljer de ut 

produkter som är förknippade med den gruppen. Det är ett av produktplaceringens mål att få 

människor att associera vissa produkter med en viss skådespelare.82 Halldner och Rylander 

kommer i sin analys fram till att konsumenter, medvetet eller omedvetet, försöker efterleva 
                                                 
77 Austin Wilson enligt Halldner & Rylander, Produktplacering – en marknadsföringshistoria, s.21.  
78 M. Roos & U. Algotsson, Sponsring – Ett sätt att sälja, enligt Halldner & Rylander, Produktplacering – en 
marknadsföringshistoria, s. 20. 
79 Carnello Hedquist, Erika Penzer, Incentive, enligt Halldner & Rylander, Produktplacering – en 
marknadsföringshistoria, s.23, 56. 
80 Josefin Eriksson, Carnello Hedquist, Conor Digham, Marketing, Gun-Britt Hartwig, Volvo & Björn Carlström, 
Spice Produktion enligt Halldner & Rylander, Produktplacering – en marknadsföringshistoria, s. 51.  
81 Halldner & Rylander, Produktplacering – en marknadsföringshistoria, s.52. 
82 Michael R. Solomon, Basil G. Englis & Austin Wilson, NJOSAB, Björn Carlström, Spice Produktion enligt 
Halldner & Rylander, Produktplacering – en marknadsföringshistoria, s.53f.  
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olika livsstilar genom produkterna som de förknippar med den specifika livsstil som tilltalar 

dem.83 

Sammanfattningsvis kan man säga att ur denna genomgång av olika konsumtionsteorier 

kommer vi framförallt att fokusera på den dominerande klassens konsumtionsmakt som ett 

komplement till den samhälleliga diskussionen vi för om den dominerande klassen. Vi 

använder också teori som visar på konsumtionens funktion som tillfredställande av basbehov 

och kvinnornas roll i konsumtionen med fokus på handling, shopping och varuhus. 

Konsumenten som antingen passiv eller aktiv och den hedonistiska respektive asketiska 

konsumtionen kommer vi också behandla samt även kopplingar till produktionen och 

marknadens pris i Sverige.  

                                                 
83 Halldner & Rylander, Produktplacering – en marknadsföringshistoria, s. 60.  
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3. KONSUMTION OCH VÄLFÄRD – SVENSKT 60-TAL 

Nedan går vi igenom bland annat politiska, ekonomiska och historiska fakta för att måla upp 

en bild av hur välfärdsstaten Sverige utvecklats och såg ut på 60-talet utifrån den inläsning vi 

gjort. Detta används sedan som ett underlag när vi sammanfattar och analyserar perioden. 

SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREPARTIET (SAP) 

PARTILEDARE 

Den som lade grunden för SAP som parti och regeringsparti var Hjalmar Branting (1860-

1925). 1897 skrev Branting socialdemokratiska manifestet.84 1920 blev han statsminister för 

den första socialdemokratiska regeringen i Sverige och lade i och med det grunden till det 

långa förtroende som partiet kom att åtnjuta av väljarna de kommande decennierna. 

Vid Brantings bortgång tillträdde Per Albin Hansson (1885-1946) som partiledare. Det är 

Hansson som tillskrivs äran för att ha myntat ordet folkhem i och med ett tal vid 

partikongressen 1928 där han refererade till landets befolkning som en familj. Hansson ansåg 

att i en familj tar man hand om varandra, och eftersom folket var en enda stor familj blev 

landet ett hem för alla. För att kunna föra den politik Hansson förespråkat i sitt tal blev han 

tvungen att ingå i allians med Bondeförbundet, den så kallade krisuppgörelsen, efter valet 

1932 då partiet inte lyckats uppnå ensam majoritet. Detta samarbete möjliggjorde att den nya 

arbetslöshets- och jordbrukspolitiken kunde genomföras. Hansson var en mycket populär 

statsminister på grund av sina ideologiska ståndpunkter där klass inte hade någon betydelse 

och han spelade en stor roll i att hålla moralen uppe i landet under andra världskriget.  

Efter Hansson tillträdde Tage Erlander (1901-85) som statsminister 1946 efter den förres 

hastiga bortgång. Under denna period talas det om en Harpsundsanda efter de informella 

möten Erlander ofta kallade till på Harpsund där han bodde. Under Erlanders regeringstid, han 

kom att sitta ända till 1969 då han efterträddes av Olof Palme, hade den svenska modellen och 

välfärdsstaten sina största framgångar.  

POLITIKEN 

Vid tiden för SAP: s framväxt och storhetstid, 1928-1970, fördes en målmedveten och fast 

politisk strategi som varit utstakad från början av personer som Branting, Hansson och 

                                                 
84 Hall, Cities in Civilization, s. 846. 
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Erlander. Men också av andra för tiden viktiga personer, exempelvis Gunnar och Alva 

Myrdal, som kom att starkt influera den politik som fördes inom det socialpolitiska området. 

Även Gösta Rehn och Rudolf Meidner som lade grunden för den ekonomiska politiken som 

fördes under denna period. 

Rehn-Meidner modellen presenterades redan 1941 men implementerades inte i politiken 

förrän på 50-talet. Rehn och Meidner ansåg att en mer jämlik, det vill säga lika lön för lika 

arbete, lönestruktur skulle öka den ekonomiska effektiviteten. Genom detta skulle mindre 

effektiva företag tvingas att förbättra sin produktivitet för att kunna hävda sig på marknaden. 

Alternativet till det skulle vara att gå i konkurs. När företagens effektivitet förbättras ökar i sin 

tur vinsten och då även återinvesteringen i företaget vilket i sin tur genererar en ännu större 

vinst. Kännetecknande för den så kallade Rehn-Meidner modellen är, förutom den solidariska 

lönepolitiken, tanken att staten bör föra en aktiv arbetsmarknadspolitik. Modellen var i sin tur 

starkt influerad av ekonomen J M Keynes (1883-1946) teori som presenterades 1936 i boken 

The General Theory of Employment, Interest and Money. Det var tillsammans med dessa 

visionärers tankar och idéer som SAP utformade sin framgångsrika politik.85 

En stor del i politiken var lagstiftandet av många saker som vi idag tar för givet så som 

exempelvis arbetslöshetsförsäkringen (1934) som då var frivillig och statsfinansierad. 1935 

kom folkpensionslagen samt lagar som innebar mödrahjälp samt en allmän hälso- och 

sjukvård.86 Under perioden 1946-50 genomdrivs ett stort antal lagar för att förbättra 

samhället. Bland annat kommer lagarna om äldrepension, barnbidrag, sjukförsäkring och 

bostadsbidrag. Under denna period genomförs även flera utbildningsreformer och beslut tas 

om utbyggnad av den högre utbildningen och forskningen i Sverige. 1960 infördes ATP: n, 

det vill säga allmän tjänstepension i Sverige.87 Att detta var populärt kan illustreras med att 

SAP 1968 vann valet med över 50 % av rösterna. 

SYSSELSÄTTNINGEN UNDER FÖRSTA HALVAN AV 1900-TALET 

När man ser till ett samhälle kan man dela in det i tre huvudsektorer när det gäller 

sysselsättning. Dessa är jordbrukssektorn, inklusive skogsbruk och fiske, industrisektorn och 

tjänstesektorn. Mellan 1870- och 1950-talet ökade industrisektorn i Sverige mest sett till 

                                                 
85 Hall, Cities in Civilization, s. 848. 
86 Mats Larsson; En svensk ekonomisk historia 1850-1985, SNS Förlag Stockholm, 1991, s. 79. 
87 Hall, Cities in Civilization, s. 848. 
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antalet sysselsatta personer. Detta till bekostnad av jordbrukssektorn som såg småbruken 

försvinna till förmån för större produktionsenheter. Efter detta har tjänstesektorn varit den 

största sektorn sett till antalet sysselsatta.88 En orsak till att tjänstesektorn kunnat öka markant 

är att från och med 1960-talet började kvinnorna på allvar söka sig ut på arbetsmarknaden i 

och med att betoningen på hemarbete, som hemmafruar, började försvinna allt mer. Då som 

nu var det flest kvinnliga anställda i tjänstesektorn, exempelvis lärare, sjuksköterskor och 

förskolepersonal.89 

Sedan 1930-talet har vi i Sverige haft ett invandringsöverskott, det vill säga fler personer som 

invandrar eller immigrerar än som utvandrar eller emigrerar. Detta har berott på att vi ända 

fram till 70-talet har behövt arbetskraftsimport till Sverige då det saknats människor i 

arbetsför ålder. Samtidigt som vi sökte arbetskraftsimmigration till Sverige fanns det även en 

ökad flyktingström in i landet.90 

EN KORT HISTORISK GENOMGÅNG AV DET SVENSKA SAMHÄLLET PÅ 1960-TALET  

I detta avsnitt ska vi knyta samman de delar vi nu gått igenom för att tydligt måla upp en bild 

av samhällsstrukturen. 

VÄLFÄRDSSAMHÄLLETS FRAMVÄXT 

När en analys görs av en viss historisk epok under en annan, när så att säga analysen blir 

”tidsbunden”, förstås den kulturella processen som finns i detta samhälle genom de 

dominerande drag som framträder i en analys. Exempel på detta kan vara hur ett samhälle går 

från ett samhällssystem till ett annat, som när ett samhälle går från att vara primärt agrart till 

primärt urbant. Alltså blir vår analys av denna period en övergripande, subjektiv syn på vad 

som hände i Sverige och inte en objektiv, detaljrik sådan.91  

Genom hegemonibegreppet kan man se och studera välfärdssamhällets framväxt i Sverige. 

Detta sammanfaller även med den stora förändring som Sverige genomgick vid 

industrialiseringen. På 1960-talet hade Sveriges arbetsmarknad skiftat inriktning och gått från 

                                                 
88 Larsson, En svensk ekonomisk historia, s. 18. 
89 Larsson, En svensk ekonomisk historia, s. 21. 
90 Larsson; En svensk ekonomisk historia, s. 13. 
91 Detta resonemang går hand i hand med Williams syn på hur man bör tänka när man analyserar ett samhälle. 
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att vara mer industriellt inriktat till ett mer tjänsteorienterat samhälle. Denna utveckling 

skedde till stor del på grund av alla kvinnor som nu började arbeta utanför hemmet.  

POLITIKENS ROLL 

Man kan se exempel på hur det tar tid att ändra hegemonin i ett samhälle genom att se på hur 

SAP genomförde förändringar i det svenska samhället. På grund av den existerande 

hegemonin tog det flera årtionden innan deras omvälvande samhällsfrågor och idéer fick 

ordentlig genomslagskraft hos massorna och kunde genomföras fullt ut. Om det inte funnits 

en existerande hegemoni som SAP var tvungna att ta hänsyn till och bygga vidare på när de 

presenterade sina idéer för uppbyggnaden av folkhemmet hade det hela antagligen gått 

mycket fortare att genomföra. Många av de hänsynstaganden som SAP gjorde till det 

existerande samhällsskicket var antagligen inte helt medvetna då vi oftast inte är medvetna 

om de sociala konventioner och kulturella värderingar som de inom kulturen boende 

människorna tar för givna och som är en del av deras identitet. Precis som folkhemstankarna 

blivit till en del av den identitet som vi svenskar idag bär med oss utan att reflektera över det. 

Sett till hur utbildningsinstitutioner används till att föra ut den dominanta kulturen är det lätt 

att se paralleller till hur, bland det första SAP gjorde när de kom till makten var att reformera 

skol- och utbildningssystemet. Vilket bättre sätt finns det att se till att 

utbildningsinstitutionerna förmedlar ”rätt” budskap än att reformera dem efter sina egna 

idéer? Undervisningen utformades efter hur man bestämt sig att samhället skulle se ut och 

staten hade självklart en stor del i denna utformning.  

Den ekonomiska modell som fördes fram av Rehn och Meidner har självklart haft en viktig 

roll i samhället och konsumtionsmönsterna. Detta kan lätt illustreras genom att se på det 

självklara sambandet; är man utan arbete hamnar man utanför de konsumtionsmönster som 

finns i samhället då man inte har några pengar att spendera. Därmed blir det även 

förskjutningar inom mönstret och en påverkan på den hegemoni som råder och detta är inte 

till fördel för den dominerande klassen. Alltså bör denna gå in med aktiva åtgärder för att öka 

sysselsättningen. 
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KONSUMTION  

I det här kapitlet kommer vi att ta upp konsumtionens historia. Hur har 

konsumtionsvaruindustrin formats under första halvan av 1900-talet och hur har politiken 

bidragit till att forma det konsumtionssamhälle som växt fram på 60-talet. 

KONSUMTIONSVARUINDUSTRIN 

Under den senare delen av 1800-talet ökade omsättningen inom konsumtionsvaruindustrin 

kraftigt. Detta berodde till stor del på att människor inte kunde tillverka lika mycket själva i 

staden eller när de jobbade heltid. På 1870-talet kom genombrottet för textilindustrin, mycket 

på grund av att bomull och ylleindustrin mekaniseras vid denna tid och något senare, under 

1890-talet, når skoindustrin större omfattning från att ha varit ett hantverk. 

Konfektionsindustrin tog dock inte fart ordentligt förrän vid sekelskiftet 1900.92 

Utvecklingen av läderindustrin i Sverige har gått hand i hand med exempelvis framstegen 

inom produktionsteknik och garvning. Samtidigt förändrades livsmedelsindustrin genom 

anläggningen av kvarnar och utvecklingen av socker- och margarinfabriker samt bryggerier. 

De svenska hemmen gick under denna period från att vara i princip självförsörjande hushåll 

till att handla mer och mer förädlade livsmedelsprodukter från detaljhandeln. I och med detta 

sågs en utveckling av mejerier, slakterier och konservfabriker. Detta hade flera orsaker, dels 

på grund av den ökade urbaniseringen i landet och dels den förändring som det kvarvarande 

jordbruket genomgick till en mer storskalig produktion som till största delen var inriktat mot 

animaliska produkter93 

I och med urbaniseringen och industrialiseringen blev levnadsstandarden för majoriteten av 

svenskarna allt bättre vilket ledde till en allt högre konsumtion som förändrade hela 

detaljhandeln och konsumtionsindustrin. Under mellankrigstiden var denna mer 

hemmamarknadsinriktad för att stödja den egna ekonomin men alltsedan andra världskrigets 

slut har det globala blivit allt viktigare. På grund av att förstörelsen i Sverige under andra 

världskriget blev minimal var de svenska företagens konkurrenskraft internationellt sett stor 

och riktningen mot hemmamarknaden med till exempel textilindustrier minskade då frihandel 

                                                 
92 Larsson, En svensk ekonomisk historia, s. 40. 
93 Larsson, En svensk ekonomisk historia, s. 41. 
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och handelsutbyte blev alltmer attraktivt.94 Denna utveckling såg många företag läggas ned 

eller flytta sin produktion utomlands, framförallt skedde detta inom den så kallade 

tekoindustrin (textil och konfektion). Vissa företag överlevde genom att ändra sin 

produktionsinriktning och kunde på det sättet behålla produktionen i Sverige. Den enda 

sektorn inom konsumtionsvaruindustrin som varit skyddad från denna utveckling var 

livsmedelsindustrin som alltsedan kriget åtnjutit ett omfattande statligt stöd.95 

Mellankrigstiden såg även framväxten av märkesvaror som inte funnits på samma sätt 

tidigare. Innan hade det ofta bara funnits en eller ett par olika sorters konsumtionsvaror men 

nu fanns det helt plötsligt en mängd olika att välja bland. Detta hade två stora effekter i 

Sverige; man kan efter 1919 märka ett stort antal nystartade företag vilket i sin tur medförde 

en ökning av konfektionsindustrin, mellan 1929 och 39 med, hela 130 %.96 

En av författarna till antologin Förbjudna Njutningar, Kenth Hermansson som verkar inom 

ekonomisk historia, har skrivit om de faktorer som påverkade producenter i deras 

marknadsföring under 1920-60-talet. Inkomstökningen, urbaniseringen och förändringarna 

inom jordbruksnäringen till städerna samt stadsnäringarna var betydande faktorer för 

producenterna och var starka indikatorer för vilka de nya konsumenterna var. De nya 

levnadsmönstren skapade nya behov för olika varor, något som ledde till en expandering av 

de gamla marknaderna samt gav upphov till nya.97 

Yttre faktorer såsom krig och den påföljande ransoneringen påverkade konsumtionen och 

vissa specifika varor som exempelvis kläder och skor. Det var upp till företagen att vara 

innovativa medan massorna skulle konsumera. Producenternas och handlarnas uppgift var att 

göra varorna mer fysiskt och psykiskt tillgängliga för konsumenterna. På grund av det nya 

synsättet skulle konsumenterna nu lära sig att vårda sina kläder, skor med mera och man kan 

säga att det ledde till att konsumenten blev involverad i varans tillkomst på ett helt nytt sätt. 

Därefter låg fokusen på marknaden och konsumenterna istället för på produktionen och 

produkterna. Marknadsföring växte fram som en planeringsfunktion, men också genom att 

                                                 
94 Larsson, En svensk ekonomisk historia, s. 136, 148. 
95 Larsson, En svensk ekonomisk historia, s. 149. 
96 Larsson, En svensk ekonomisk historia, s. 95.  
97 Kenth Hermansson, ”I konsumentens spår, Uppfattningar om konsumtion inom reklam och marknadsföring, 
1920-1960” i Aléx & Söderberg (red.) Förbjudna Njutningar, s.205. 
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vara delaktig i skapandet av konsumtionskulturen satte den upp gränser för individen. ”Den 

statistiska medelmåttans hedonism blev konsumtionskapitalismens levebröd.”98 

SPARSAMHETSFOSTRAN 

Konsumtionen i 1900-talets Sverige har präglats av ett starkt sparsamhetsideal och 1926 

introducerades figurerna Spara och Slösa i Sparbankens gratistidning Lyckoslanten. Peder 

Aléx, docent i idéhistoria, menar att detta många gånger var en individs första kontakt med 

sparsamhetsidealet även om idealet kan spåras längre tillbaka i tiden. Idealet kom att påverka 

och spela en stor roll i konsumentpolitiken under en lång tid. Budskapet var främst riktat mot 

kvinnor som vid denna tid ansågs stå för en majoritet av konsumtionskostnaderna i hemmet. 

”Med skolutbildning av blivande husmödrar kunde familjen räddas ekonomiskt och 

moraliskt.” Det var främst i hemkunskapsundervisningen som hushållningskonsten lärdes ut 

och det var viktigt för alla i familjen, dock främst kvinnan, att lära sig att spara. Olika 

sparsamhetsklubbar upprättades av organisationer som bland andra Nykterhetsförbundet. Aléx 

menar att man på ett sätt kan se hemkunskapsundervisningen som konsumentupplysningens 

föregångare.99  

Det Kooperativa förbundet (KF) bildades 1899. KF har spelat en stor roll för 

konsumentpolitiken och förbundet drev bland annat en kampanj mot krediten. KF menade att 

krediten manade till överkonsumtion och att kontanthandel ledde till mer sparande. En annan 

linje som drevs av dem på 1930-talet var smakfrågan. God smak handlade om ordning, 

sparsamhet och enkelhet. Svenska husmodersföreningarnas riksförbund anslöt sig även de till 

smakfrågan och arbetade på 1930-talet mycket med frågor rörande heminredning. 

Heminredning bedömdes kunna förstärka husmoderns yrkeskunskap. Aléx menar att man i 

tidningen Konsumentbladet kan se tendenser för att man ansåg att ett smakfullt inrett hem 

skulle göra stor nytta och hjälpa till i skapandet av demokratiska medborgare. Den 

funktionalistiska rörelsen (funkis) hade sina förslag på hur de moderna hemmen skulle se ut, 

något de presenterade vid 1930 års Stockholmsutställning.100 

På 1940-talet startades organisationen Aktiv hushållning som under andra världskriget 

arbetade med en omvandling av konsumtionsvanorna på grund av ransonering och varubrist. 
                                                 
98 Hermansson, ”I konsumentens spår”, s.207f. 
99 Peder Aléx, Konsumera rätt – ett svenskt ideal. Behov, hushållning och konsumtion, Studentlitteratur, 2003, 
s.28f, 65. 
100  Aléx, Konsumera rätt, s.114, 117. 
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Efter att de mer akuta behoven stillats arbetade man med bland annat standardiseringen av 

barnkläder. Även Hemmets forskningsinstitut startades på 40-talet och senare slogs dessa 

båda samman till Statens institut för konsumentfrågor101, och förutom denna organisation 

fanns ett flertal organisationer och företag som även de arbetade med forskning kring 

hemmets produkter. Exempel på detta är hur de finkeramiska fabrikerna Gustavsberg och 

Rörstrand arbetade med forskning. Man menade att forskningen om hemmet var mycket 

viktig för välfärdssamhällets utveckling. Av forskningen, som innefattade ett stort 

standardiseringsarbete, skulle man erhålla en bättre kvalitet på varorna och en högre 

behovstillfredsställelse för konsumenten.102 

Under 1950-talet växte den statliga konsumentpolitiken fram som en starkare kraft i 

samhället. I arbetet deltog ett flertal organisationer som genom sitt arbete förstärkte 

behovskulturen. Centralt i detta låg sparsamhetsidealet där konsumenten enbart skulle köpa de 

nödvändigaste varorna. Redskapen för detta var ett rationellt förhållningssätt och en väl utförd 

planering. De varor som skulle inhandlas hade vissa specifika krav på sig. De skulle vara 

ändamålsenliga, funktionella med ett gott estetiskt tilltal.103 Man tar tidigt fram tanken om ett 

bassortiment som anger vad man bör köpa till sitt hem, i vilken mängd och hur hemmet ska 

arrangeras för att ge största möjliga tillfredsställelse. 

SKOLANS ROLL I SPARSAMHETSFOSTRAN 

Aléx skriver om skolkökslärarinnornas roll i hela denna sparsamhetsdiskurs och 

skötsamhetskultur som genomsyrade det svenska samhället. Skolkökslärarinnorna 

undervisade i hemkunskap och de tog kontakt med olika undervisningsanstalter i hemkunskap 

där eleverna fick lära sig vad den egna familjen behövde och skulle komma att behöva vilket i 

sin tur lärde dem vad familjerna borde konsumera. Samhällets ideal och utbildning påverkade 

konsumenterna och i sin tur konsumtionskulturen. Ett särskilt framhävande var vikten på 

renlighet, näring och sparsamhet som upprepades i skolplanerna under nästan hela 

århundradet.104 

                                                 
101 Aléx, Konsumera rätt, s.77. 
102 Aléx, Konsumera rätt, s.118f, 121, 127. 
103 Aléx, Konsumera rätt, s.113. 
104 Aléx, Konsumera rätt, s.65, 80.  
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1954 infördes en ny kursplan (U55) för en sjuårig folkskola. Åttonde och nionde klass var 

konstruerade som fördjupningsklasser. Där skulle man fördjupa sig inom bostadens planering, 

bosättningsfrågor, varukännedom och ekonomi, exempelvis budgetarbete. Något som var nytt 

här var tonvikten på konsumentupplysning. I de nya förslagen på läroplaner som kom 1961 

stod det exempelvis att skolans estetiska uppfostran bland annat skulle inriktas på att 

stimulera intresset för estetiska värden i bruksting och konsumtionsvaror. Man ville också att 

eleverna skulle få en utbildning i hur bostadens inredning och skötsel skulle utföras. I 

skolreformen från 1963 stod det att man ville ha en yrkesutbildning efter grundskolan som 

föreslogs ha inriktningen konsumtion.105 

Ämnet konsumentkunskap skulle bestå av en omfattande och neutral 
undervisning, där eleven fick ta del av allmän köpkunskap i form av kunskap 
om olika former av konsumentinformation. Kunskap om utvecklingslinjer 
inom produktion, distribution och konsumtion ansågs vara viktiga, liksom 
förhållandet mellan ekonomi och konsumtion inom olika sociala grupper. För 
övrigt skulle ämnet ge detaljerade kunskaper om olika former av 
bedömningar: av livsmedel, textilier, inventarier, bostadens inredning, 
kemisk-tekniska artiklar liksom av fritidskonsumtionen. 
Konsumtionsvarornas utveckling och innebörden av begreppet ”behov” 
borde enligt utredarna också diskuteras. Eleverna skulle även tränas i 
kostnadsberäkningar och lönsamhetskalkyler.106 

1968 stod det i grundskolans läroplan, under rubriken ”Konsumentfostran”, bland annat att 

smakfostran och kvalitetsmedvetande var viktiga riktlinjer. Man skulle lära sig att bedöma 

olika konsumtionsval, göra varubedömningar, lära sig att duka och servera med mera. Det 

stod även att skolan skulle belysa reklamens roll, att man i ekonomiundervisningen skulle föra 

diskussioner om reklamens för- och nackdelar. Det stora syftet med allt detta var att 

undervisningen skulle inbegripa konsumentfostran.107 

Aléx menar att intresset för konsumentfrågor blev stort under 1940-talet och att utredarna vid 

den tiden oftast ville koppla samman konsumentpolitiken med medborgarnas behov. Efter 

debatter i riksdagen 1946 kom en utredning vid namn Kvalitetsforskning och 

konsumentupplysning. Handelsministern vid denna tid, Gunnar Myrdal, hänvisade bland annat 

till socialdemokraternas efterkrigsprogram, ett program som menade att majoriteten av 

konsumenterna saknade den tid eller förmåga som krävdes för att göra en bedömning av 

förhållandet mellan pris och kvalitet. Detta ledde Myrdal till att dra slutsatsen att samhället 
                                                 
105 Aléx, Konsumera rätt, s.87. 
106 Aléx, Konsumera rätt, s.87ff. 
107 Berit Halling, Samhälle, skola och hemkunskap: ett kompendium om samhällets, skolans och 
hemkunskapsämnets utveckling, enligt Aléx, Konsumera rätt s.90. 
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var i behov av någon sorts offentlig kvalitetskontroll.108 Efter att utredningens betänkande 

kom 1949 frågade man sig vad som kännetecknade god kvalitet. Utredningen menade att 

handeln överdrivit konsumenternas variationsbehov och ansåg därmed att man först skulle 

göra en konsumentundersökning och sedan rationaliseringar genom standardisering. I 

butikerna krävdes mer information till konsumenterna så att de kunde utföra goda inköpsval 

redan i affären. Detta ledde till formandet av en varudeklarationsnämnd, något Sverige var 

först i Europa med, och tidskriften Råd & Rön började ges ut som ett stöd för 

verksamheten.109 

LYXKONSUMTIONEN 

Lyx och överflödskonsumtion har en lång historia som går tillbaka ända till Platons tid. Två 

talande exempel ur historien är Thomas Hobbes och Bernard de Mandeville.  Hobbes, en av 

1600-talets stora samhällsteoretiker, sa om människans begär att det inte fanns några gränser 

för det mänskliga begäret och att det var något man inte kunde bli fri från förutom i döden.110 

Detta kan jämföras med författaren och filosofen de Mandevilles syn på saken.  Han menade 

att lyxkonsumtionen var något positivt då det behövdes mänskliga laster för att skapa 

efterfrågan, människans lathet gör att begären får funktionen av att motivera människor till 

arbete.111 

Lyx och överflöd har alltid funnits, men det förändras hela tiden, en vara som en gång ansetts 

som lyx kan senare omvandlas till en vardagsvara, ett bra exempel på detta är socker.112  

REKLAM  

1919 bildades Sveriges reklamförening vars uppgift var att arbeta för en sund och 

ändamålsenlig utveckling och tillämpning av reklam. Fokus för föreningen var 

huvudsakligen att rensa bort det utländska inflytandet.  

                                                 
108 Aléx, Konsumera rätt s.135. 
109 Aléx, Konsumera rätt, s.136f, 141. 
110 Victoria Höög, Upplysning utan förnuft. Begär och frihet hos Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och 
Montesquieu, enligt Aléx, Konsumera rätt, s.42. 
111 Bernard de Mandeville, The fable of the bees or private vices, public benefits with an essay on charity and 
charity-schools and a search into the nature of society, enligt Aléx, Konsumera rätt, s.42. 
112 Aléx, Konsumera rätt, s.17. 
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Efter första världskriget ville man få in mer svenska varor i samhället och dessa varor 

framställdes, enligt Brembeck, som hållbara, hygieniska och praktiska.113 I tidskriften 

Annonsören från 1930, som var medlemsblad för Svenska Annonsörers Förening, menade 

man att reklamens uppgift var att sälja genom att skapa efterfrågan på specifika varor, något 

som var extra viktigt att göra om det var frågan om varor av mindre nödvändighet.114 

Reklamen hade också en fostrande funktion, man skulle förändra familjens vanor för att 

underlätta för husmodern, onödig matlagning skulle sållas bort, förtryckta inköpslistor skulle 

kontrollera inhandlandet av matvaror och så vidare. Reklamen skulle underlätta individens 

köp på två sätt; dels genom att övertyga konsumenten om varför en viss vara skulle inköpas, 

dels skulle den socialpsykologiskt ge konsumenten argument för att motivera sitt köp för sig 

själv och andra.115  

Under 1960-talet hände det mycket i olika konsumentfrågor och debatten om 

konsumentpolitiska frågor hade två huvudsakliga ståndpunkter. Den ena handlade om 

konsumentens makt och vikten av att upplysa konsumenterna med varudeklarationer. Den 

andra, starkare ståndpunkten, menade att konsumenten var den svagare parten på marknaden 

och i ett försök att åtgärda detta föreslogs regleringar av olika slag. Det kämpades för en 

bättre konsumentupplysning och ett flertal utredningar presenterades, däribland Effektivare 

konsumentupplysning, där man ville ha mer konsumentfostran genom en 

upplysningsverksamhet samt mer forskning om konsumenternas behov. I konsumentfostran 

ingick att konsumenterna skulle lära sig att undersöka sina egna behov i förhållande till 

varornas pris och kvalitet. Man skulle även öva på att analysera vilken roll reklamen hade. I 

betänkandet Konsumentupplysningen i televisionen föreslogs en ökning av 

konsumentupplysningen i TV där tittarna skulle tränas i att självständigt bedöma varor, 

reklam, konsumtionsbehov och så vidare. Bara i undantagsfall skulle det i TV visas en 

rekommendation av det ”bästa köpet”. Värt att påpeka är dock att det inte skedde några 

märkbara förändringar inom radio och TV på grund av utredningen. Efter några år kom en del 

lagar som skulle ge konsumenterna ett skydd. Exempelvis var det lagen om otillbörlig 

                                                 
113 Helene Brembeck (red.), Det konsumerande barnet, Elanders Novum AB, 2001, s.82. 
114 Hermansson, ”I konsumentens spår”, s.209, 213. 
115 Miller, A Theory of Shopping, enligt Hermansson, ”I konsumentens spår”, s.216.  
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marknadsföring och lagen mot förbud mot otillbörliga avtalsvillkor. Dock stiftades inte dessa 

lagar förrän 1970. 116 

I Grundskolans hemkunskap från 1963 framkommer det tydligt att bokens författare inte är 

särskilt oroade över reklamens påverkan och effekt. ”En hård tävlan mellan tillverkarna 

tvingar fram en hög kvalitet, och därför är det ofta inte så stor skillnad i kvalitet mellan olika 

märkesvaror.”117 

Reklam går att dela in i två olika typer; rationell och irrationell. Irrationell reklam talar till en 

individs känslor och instinkter och kan ibland vara effektivare än den rationella reklamen. 

Kosmetikareklam anfördes som ett exempel på irrationell reklam samt den typ av reklam som 

inte nödvändigtvis var ineffektiv.118 

När det gällde varumärken var det viktigt att hålla ordning på alla olika som fanns enligt 

annonserna. Konsumtionsforskare menar att det är viktigt med reklam för produkter som är 

likartade, speciellt då det ibland enbart är varumärket som skiljer en vara från en annan. Det 

är som professor Ben Fine och författaren Ellen Leopold säger i sin bok The world of 

consumption ”Produkterna säljs inte längre med hjälp av reklam – produkterna har istället 

blivit reklamen för varumärket och varumärket är den egentliga produkten människor är ute 

efter att konsumera.”119 

REKLAMENS OCH MARKNADSFÖRINGENS PÅVERKAN PÅ UNGA 

I Sverige användes tidningen Kalle Anka som ett sätt att nå ut med marknadsföringen till 

barn.120 Tidningen Fick Journalen hade annonser riktade till tonåringar för bland annat 

produkterna Lux tvål, Toy tuggummi och Colgate Tandkräm. Meningen med det var att 

tonårsflickor genom konsumtionen skulle få tillgång till en glamorös värld skriver etnologen 

Viveka Berggren Torell. I en annons i tidningen Min Melodi skrev man att flickkonsumenter, 

som om några år skulle bli husmödrar, skulle komma att använda sig av de varor de i tonåren 

                                                 
116 Aléx, Konsumera rätt, s.141-147. 
117 Gunhild Hulin, Harry Eklund och Maj Westas, Grundskolans hemkunskap, citerat från Aléx Konsumera rätt, 

s.105. 
118 Hermansson, ”I konsumentens spår”, s.216. 
119 Ben Fine & Ellen Leopold, The world of consumption, citerat från Det konsumerande barnet, s.132. 
120 Viveka Berggren Torell, ”När dam och slitvarg blev tonåring, 1948-1966”, i Brembeck m.fl. (red.) Det 
konsumerande barnet, s. 105. 
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lärt sig uppskatta. Berggren Torell menar att annonsen bygger på en kombination av två 

idéer; dels att man upptäckt tonåringen och dess köpstarka kraft, dels en syn att husmödrarna 

var någon sorts konsumtionsledare i samhället. Vidare menar hon att ungdomar ofta 

framställdes som offer i den offentliga debatten på 1950-talet. De kunde inte luta sig mot 

traditionen att ta över efter sina föräldrar då samhället genomgick en förändring från ett 

agrart till ett mer urbant samhälle. Filmens och reklamens påverkan på unga och deras 

uppväxt bidrog till denna ”offersyn”.121 Denna uppfattning skiljer sig markant från hur man 

såg på ungdomar och barn på 30-talet. Anne-Lie Lindgren, skriver i sin avhandling att synen 

på barn då var positiv, de ansågs vara kompetenta och idén om unga som självständiga 

samhällsmedborgare passade bra in i tidens politiska klimat med folkhemstanken.122  

KLÄDER, MODE OCH REKLAM 1940-60-TAL 

I tidningen Ungdomsnytt fanns annonser om kläder och utseende. En modeinriktning på det 

tidiga 50-talet för tonårsflickor var damighet. Basplaggen bestod av dräkt, klänning och 

kappa med insvängd midja. Accessoarer till detta var scarf, små hattar, handskar och 

handväska. På 60-talet förändrades modet till mer korta kjolar och Berggren Torell menar att 

det var ett mer barnsligt mode som kom fram då både klädernas och flickornas uttryck var 

barnsligare. I en pristävling kunde flickorna komma med bidrag och förslag på hur de ville 

att deras mode skulle se ut. Det framgick att flickorna bland annat ville ha bollfransar, roliga 

urringningar, volanger, stora fickor och liknande på sina kläder. Fler kläder som tonåringarna 

var förtjusta i var långbyxorna och den frihet de medförde, cardigan, kjol med topp, 

kamelhårsulstern och halvlånga jackor. Man tyckte också om att piffa upp äldre plagg 

exempelvis genom att kavla upp ärmarna på sin dräkt och sedan ha vantar i olika färger till. 

På 50-talet styrde reklamen in flickornas liv och identitetsskapande mot ett ensidigt intresse 

för klädmode och utseende enligt Berggren Torell.123 

PÅVERKAN PÅ FAMILJENS KONSUMTION UNDER BÖRJAN AV 1900-TALET 

Det franska varuhuset Bon Marché som öppnade 1852 är förlagan till alla stora varuhus och tre 

aspekter kom att vara kännetecken för det moderna varuhuset; varorna var billiga och 

varuhuset var opersonligt och spektakulärt. Varuhusen var byggda för kvinnan och blev ett 

                                                 
121 Berggren Torell, ”När dam och slitvarg blev tonåring”, s.106f, 114. 
122 Anne-Lie Lindgren, ”Att ha barn med är en god sak”. Barn, medier och medborgarskap under 1930-talet, 
enligt Berggren Torell, ”När dam och slitvarg blev tonåring”, s.115. 
123 Berggren Torell, ”När dam och slitvarg blev tonåring”, s.116ff. 
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stort genombrott i kvinnornas vardag då de inte längre behövde ha någon förmyndare med sig 

utan de kunde själva strosa runt i den skyddande miljö varuhusen tillhandahöll. Tidigare var 

det enbart kyrkan som kunnat erbjuda en liknande frihet för kvinnorna. På 1950-talet börjar 

konsumtionen att breddas och omfatta alla samhällsklasser i Sverige och under denna tid samt 

in på 60-talet infördes självbetjäning i butiker.124 Dessa faktorer bidrog till bilden av att 

shopping är något kvinnligt. Friheten som följde med den trygghet varuhusen gav gjorde att 

man började shoppa och det var kvinnorna som gjorde det då männen arbetade. 

I annonser från 30-talet visas enbart mödrar och deras döttrar på väg till varuhuset. Brembeck 

menar att detta visar på att konsumtionen vid den tiden uppenbarligen handlade om att man 

var på väg till varuhuset. Hon menar även att alla de illustrationer som finns på dessa mödrar 

visar att en av deras uppgifter i konsumtionssamhället var att introducera sina barn till 

konsumtionen.125 När det gäller hur den kvinnliga konsumenten uppfattades menar Brembeck 

att det fanns två sidor;  

Om den dominerande bilden av den kvinnliga konsumenten var den rationella 
husmodern, hemmets inköpschef, skymtar också en konkurrerande bild av 
den kvinnliga shopparen som vimsig, irrationell, nyckfull, i behov av manlig 
ledning.126 

Visserligen talades det om problem såsom kleptomani och att kvinnor i allmänhet skulle 

agera irrationellt kring varor, men det fanns också en stark bild av modernitet och tillförsikt. 

Då Brembeck analyserat annonser i Göteborgs-posten argumenterar hon att bilden talar för 

hela samhället och dess syn på konsumtion samt i det här fallet kvinnornas förhållande till 

konsumtion. 

POLITIK OCH KONSUMTION 

I arbetet med utformandet av folkhemmet och dess tankar ingick även garderobsplanering. 

Ungefär samtidigt började man tala om klädhushållning och råd om klädekonomi- och vård 

började spridas. Man syftade till att rationalisera arbetsprocesserna. 1934 kom Alva och 

Gunnar Myrdal bok Kris i Befolkningsfrågan, och efter detta hamnade familjerna mer i 

centrum vilket ledde till att det blev ett politiskt uppdrag att råda familjer att skaffa minst tre 

                                                 
124 Bjurström m.fl. Det kommunikativa Handlandet, s.48f, 52. 
125 Helene Brembeck, ”På egen hand i leksakslandet, 1920-1940” i Brembeck m.fl. (red.) Det konsumerande 
barnet, s.69.  
126 Brembeck, ”På egen hand i leksakslandet”, s.72. 
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barn, allt för att trygga befolkningstillväxten.127 Historieprofessorn Yvonne Hirdman menar 

att det på 40-talet var en allmän uppfattning att politikens uppgift var att förändra både 

samhället och den enskilda människan utifrån vetenskapliga rön.128 

En kvinnodelegation inom Befolkningsutredningen 1941 bildades och de skrev Betänkande 

angående familjeliv och hemarbete129. Såhär kommenterade man andra betänkanden som 

lagts fram på 40-talet på ämnet ekonomiskt stöd till familjer; 

Dessa åtgärder avse att ge familjerna stöd så att de kunna bära den 
ekonomiska belastning som tillkomsten av barn medför. Genom vissa av 
åtgärderna, såsom bostadsbidraget och klädrabatterna, avser man också att, 
jämsides med att man ger ekonomisk hjälp, tvinga fram en höjning av 
kvaliteten hos de ting familjen förbrukar och på så sätt förbättra familjens 
konsumtionsmöjligheter. 130 

I det funktionalistiska tänkandet hade familjens medlemmar olika funktioner och 

konsumtionen var en viktig del i det hela. Inom den politiska världen var man riktad mot att 

konsumera bort den trettiotalskris som rådde då SAP fick makten 1932, målet vad att 

använda de enskilda konsumenterna och deras inköp för att få igång industrierna igen.131 

KÖP, SLIT OCH SLÄNG 

Slit och släng var ett begrepp som myntades under 1960-talet. Nu gick man ifrån de 

sparsamhetsideal som präglat det svenska samhället sedan början av 1900-talet.132 

I januari 1961 skrev inredningsarkitekten Lena Larsson en artikel i Svenska Slöjdföreningens 

tidskrift FORM där hon manade folk att slänga saker och inte vänta på att de skulle slitas ut. 

Ingrid Samuelsson på TV: s Hem & Familjeredaktion tog sedan upp artikeln och dess ämne, 

vilket inledde hela debatten kring Slit och släng. Det blev ett ramaskri när allmänheten 

missförstod hur Larsson menat i sin artikel och man hade svårt att förstå det här nya med att 

slänga saker då man tidigare jobbat så hårt med att spara minsta lilla. Den äldre generationen 

tog avstånd till detta nya sätt att se på varor medan den yngre generationen var mer 
                                                 
127 Yvonne Hirdman, Att lägga livet till rätta – studier i svensk folkhemspolitik, enligt Berggren Torell, ”Barfota 
barn – klädbehov och klädhushållning på folkhemsbyggets tid, 1939-1956”, i Brembeck m.fl. (red.) Det 
konsumerande barnet, s.85. 
128 Hirdman, enligt Berggren Torell, ”Barfota barn”, i Brembeck m.fl. (red.) Det konsumerande barnet s.85.  
129 Berggren Torell, ”Barfota barn”, s.85. 
130 Berggren Torell, ”Barfota barn”, s.85f.  
131 Berggren Torell, ”Barfota barn”, s.88.  
132 Malin Ottoson, Villamagasinet, http://www.villamagasinet.se/villabygg/2006-3_60_talet.htm  (2007-02-16). 



 

44 
 

accepterande och positiv. ”Att köpa, slita och slänga är industrisamhällets nya möjlighet – och 

rättighet.” 133 

Ett nytt unikt konsumtionstänkande uppstod i mitten av 50-talet och Sverige började nu, för 

första gången sedan världskrigen, gå mot att bli ett överflödssamhälle. Larsson menade att 

köpet ersatt självhushållet och att man fick mer erfarenhet ju mer man handlade och de nya 

ting som marknaden nu skådade slet inte på människan på samma sätt som tidigare.134 

EN KORT KONSUMTIONSHISTORISK GENOMGÅNG AV DET SVENSKA SAMHÄLLET PÅ 
1960-TALET 

För att få en helhet av de olika historiska konsumtionsaspekter vi nu redogjort för kommer här 

en genomgång. Denna tydliggör helhetsdrag samt gestaltar vår bild av hur konsumtionen såg 

ut och hur den betraktades under första halvan av 1900-talet fram till och med 60-talet. 

KONSUMTIONENS UTVECKLING 

I och med konsumentpolitiken som fördes i Sverige under denna period kan man hävda att 

kön har haft en stor del i konsumtionsutvecklingen. När det gäller konsumtion har 

hemmafruarna haft en nyckelroll och deras roll i arbetslivet och hemmet har i mångt och 

mycket varit det som format de konsumtionsmönster som fanns i Sverige under 60-talet. Det 

var kvinnan som köpte det som konsumerades i hemmet och det var hon som bestämde vilka 

och vilket märke av hushållsprodukter som skulle inhandlas. Genom tidskrifter och de 

annonser som fanns i dem fostrades de unga kvinnorna till att bli de goda husmödrar som av 

den dominerande klassen bestämts som ideal.  

Under mitten av 1900-talet växte även ungdomen fram som en konsumtionsstark kraft inom 

samhället. Detta kan man se genom hur reklamen började rikta sig specifikt till denna 

målgrupp, något som inte gjorts tidigare. Det började även dyka upp fler och fler tidskrifter 

och magasin speciellt framtagna för denna publik, även dessa med reklam i.  

Den dominerande klassen är de som skapar modet och sätter trenderna genom att bestämma 

vilka strömningar som tillåts föras fram inom hegemonin. Arbetarklassen tar efter det ideal 

som satts av överklassen och den dominerande klassen. Veblens och Simmels beskrivning av 

                                                 
133 Lena Larsson, Varje människa är ett skåp, Bra Böcker och Trevi AB, 1991, s.114, 120.   
134 Larsson, Varje människa är ett skåp, s.117, 120.  
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”iögonfallande konsumtion” och processen som sker när lägre klasser vill ha det som 

överklasserna har, vilket leder till att överklasserna hittar nya varor, redogör för den 

förändring av lyxkonsumtionsvaror som ständigt sker.  

Baudrillard ser konsumtion som en klassfråga och genom detta kan vi se hur den dominerande 

klassens makt över klasserna i konsumtionsfrågor visar på detta. Det är den dominerande 

klassen som har makten att påverka och skapa efterfrågan inom konsumtionsvärlden.  

Varor kommunicerar social skillnad och paralleller kan dras till Simmel som menade att 

människans konsumtion var en metod för att utrycka en identitet. Veblen menade att 

samhällets elit konsumerade för att imponera, något som anknyter till det Bjurström med flera 

skriver om, att varor även påverkar attityder och sinnestillstånd. En annan intressant parallell 

kan dras till Webers definition av social prestige, det vill säga den ära eller prestige som 

förknippas med vissa grupper och som gestaltar den livsstil de för. Varukonsumtionen är en 

metod för detta och det är uppenbart hur stor makt varukonsumtionen haft i historien, något 

som gjort det till ett väl undersökt fenomen. 

KONSUMENTENS ROLL 

Inom den svenska konsumtionshistorien kan vi utläsa mycket om den passiva konsumenten. 

Framförallt har man sett konsumenten som passiv genom den fostrande funktion som 

reklamen fick och samtidigt den fostrande politik som fördes av SAP. Även reklamens 

dualistiska grund av att övertyga konsumenten varför en viss vara skulle köpas samt ge 

konsumenten ett gott samvete för inköpet är intressant. Konsumentpolitiken handlade om dels 

att konsumenten skulle få mer makt, dels att konsumenten var svag och behövde fostras. Det 

senare är det mest dominerande synsättet i och med statens utredningar, skolkökslärarinnornas 

roll och den ständiga utvecklingen av utbildningsväsendet. 

SAMMANFATTNING AV DET SVENSKA SAMHÄLLET PÅ 1960-TALET KOPPLAT TILL 
VÅRA TEORETISKA PERSPEKTIV 

Under 1960-talet hade redan det levnadssätt (etos) som Lears skriver om, med konsumtionen i 

fokus, spridit sig genom samhället med hjälp av bland annat reklam vilket gjort att 

konsumtion nu hade en betydande roll i människors liv, något som självklart påverkade deras 

vardag. 
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Konsumtionen av varor stillar människors behov och tillfredsställer dem. Detta leder till att en 

individ genom dessa handlingar integreras i samhället, detta genom att konsumtionen får en 

roll som inskolande institution in i den rådande hegemonin. Denna hegemoni är kontrollerad 

av den dominerande klassen, alltså kan man säga att den dominerande klassen styr de 

konsumtionsmönster som skapas och förs inom ett samhälle. Vilket i sin tur betyder att det är 

den dominerande klassen som har makten över vad som konsumeras inom hegemonin. Den 

konsumtionsakt som innebär att man köper och brukar varor är alltså en metod för att 

integrera konsumtionsmönstret i hegemonin.  

Synen på ungdomar hade förändrats och de började ses som offer för det skiftande samhälle 

de levde i. Där de under 1900-talets början setts som en del i den samhälleliga hegemonin och 

som bärare av det historiska arvet sågs de nu istället som frikopplade detta. Delvis för att det 

var de som skulle vara med och skapa det nya samhället som skapades av den politik som 

SAP förde, men även för att denna politik till stor del inte förts innan deras makttillträdande. 

Ungdomarna började nu revoltera mot det samhälle de levde i och den dominerande kulturen 

genom att skapa sina egna konsumtionsmönster och värderingar. Detta kan man dock bara 

säga vara frikopplat från den rådande hegemonin till viss del då det inom denna måste vara 

tillåtet med vissa oliktänkande strömningar som tas upp i hegemonin eller får existera i dess 

periferi.  

Den selektiva tradition som den dominerande klassen, och därmed SAP, valde var den 

tradition som passade dem och deras syften. Den har därmed hjälpt till att utforma den 

samhällsvision de hade och implementeringen av den samma i politiken som fördes. I och 

med detta förändrades även de konsumtionsmönster som existerade inom hegemonin. I detta 

fall skapade den tilltagande konsumtionen en ökad materialism som i sin tur var med ännu 

mer och påverkade förändringarna inom konsumtionsmönstren. Genom detta kan man även 

dra slutsatsen att de konsumtionsmönster som fanns var med och påverkade de rådande 

traditionerna inom hegemonin och var även en del i den selektiva tradition som förespråkades 

av den dominerande klassen. 

Konsumtion som en maktstruktur som utövas på individerna i ett samhälle, men som ändå ger 

människor, genom den dominanta kulturen, en känsla av lycka och frihet. Detta kan kopplas till 

hur SAP på liknande sätt genom sin fostrings- och standardiseringspolitik faktiskt styrde 

folkets liv. De flesta uppfattade det dock som att de genom den ökade välfärden fått fler val när 

det gäller vad de hade möjlighet att göra och inhandla. 
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De stora reformationer som skedde i grundskolan inom ämnet hemkunskap med hjälp av 

skolkökslärarinnorna har påverkat familjelivet i generationer, vad man lärt sig och av vem. Det 

var främst kvinnorna som utbildades utifrån de sparsamhetsideal som SAP förde fram genom 

sin konsumentpolitik. Helt plötsligt blev allt hemarbete organiserat och en mängd nya 

hjälpmedel infördes i detta arbete som ansågs vara en effektivisering av det eftersatta 

hemarbetet. 

I och med SAP:s politik som värderade utbildning högt och även förde fram standardiseringen 

i Sverige försökte man minska klassamhällets klyftor och de materiella skillnaderna. Fler 

människor fick, så att säga en mer standardiserad nyckel att använda, till skillnad från hur 

Baudrillard såg det hela. I hans samhälle var klassklyftorna större vilket inte gav människor 

samma möjligheter att använda materiella objekt. De reformer SAP införde ökade alltså 

tillgången till de materiella objekten för en större befolkningsgrupp. Man behövde mer utbildat 

folk för att driva teknologin framåt och för att utvecklingen inte skulle stagnera. 

Den dominerande klassen har alltid försökt ta kontrollen över de konstnärliga uttrycken, det 

vill säga den konst som produceras inom ett samhälle. Detta för att konst på ett unikt sätt talar 

till människor samtidigt som den förmedlar konstnärens perspektiv på saker och ting. Den 

dominerande klassen vill därför styra vad som kommuniceras genom konst inom hegemonin 

samtidigt som den är väl medveten om att den aldrig kommer att göra det.  

All konst existerar på en skala mellan estetik och ideologi, något Williams talar om. Detta för 

att om det överhuvudtaget ska kunna räknas som konst måste det ha något slags estetiskt värde 

samtidigt som det måste finnas något slags budskap med produktionen (det är här ideologin 

kommer in). Vi har i denna uppsats valt att se på filmerna vi analyserar som en gestaltning av 

sin samtid, det vill säga det välfärdssamhälle som fanns på 1960-talet och hur det påverkade 

människorna som levde i det. Det estetiska som blev en viktig del för husmödrarna att tänka på 

och något som skolans undervisning tog upp i sina läroplaner på 60-talet är ett bra exempel på 

vikten de styrande i samhället gav det estetiska. 
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4. SVENSKT 60-TAL I TRE SAMTIDA FILMER 

En kort notis om hur svensk film såg ut på 1960-talet återfinns nedan. Marlene Åberg ger en 

övergripande bild av hur den svenska filmen sett ut under 1900-talet. Så här menar hon att 

svensk film tedde sig på 60-talet; 

Det nya decenniet, 60-talet inleddes med en försiktig ändring där 
rättsdebatten gjorde avtryck på filmduken. Med skildringar av tidens 
atmosfär och tidens verklighet. Filmen försökte vara lika välvårdad, nystärkt, 
präktig och lagom frigjord så som det också var passande för 
tonårsungdomarna att vara.135 

Detta citat sammanfattar vår uppfattning om konstens gestaltande av samhällets strömningar. 

FILMANALYS 

I detta avsnitt presenterar vi vår analysmetod och våra analysverktyg som vi utformat för vår 

filmanalys. 

 ANALYSMETOD 

I vår analys började vi med att se alla filmerna enskilt. Detta för att inte på något vis färga 

varandra i vår uppfattning om filmerna, vilket det funnits risk för om vi suttit gemensamt och 

då kommenterat händelser i filmerna till varandra. Vi ville undvika detta för att få en mer 

subjektiv upplevelse av filmerna första gången vi såg dem. Vi anser att det är mest fruktsamt 

för analysen att göra på detta vis då vi får två olika åsikter att jämka samman istället för en 

gemensam att utgå ifrån. Därefter såg vi filmerna gemensamt och studerade dem efter de 

analysverktyg som listas nedan. Sedan har vi i vår analys satt in filmerna i sin samtid med den 

bild av 1960-talet som vi fått fram genom vår litteraturstudie. Slutligen har vi granskat delar 

av filmerna för att komplettera och undersöka vissa saker närmre. Det kan vara att få fram 

namn på saker eller sammanhang i vilket något förekommit. 

ANALYSVERKTYG 

Karaktärsbeskrivning 

Vi har beskrivit varje karaktär, både utseendemässigt, hur de agerar, hur deras personlighet 

ser ut samt hur de bor. Dessutom presenteras en uppskattning av karaktärens ålder. Ett visst 

                                                 
135 Marlene Åberg, Familjen Svart/Vit – En filmanalys av familjen i svenska 50-tals filmer, Linköpings 
Universitet, 2003, s.12. 
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urval har gjorts när det gäller vilka karaktärer som beskrivits då vi har skrivit om de vi ansett 

ha en tillräckligt signifikant roll i filmen. Av naturliga skäl kommer en del könsrelaterade 

aspekter att ingå under denna rubrik när karaktärerna beskrivs då det i vissa fall finns tydliga 

exempel på detta som är nära förknippade med karaktären i fråga.  

Attribut 

Vi tittar här på attribut utifrån begrepp som kön, klass och ålder. Hur porträtteras/påvisas 

klass och kön i filmen? Vilka åldersgrupper förekommer och hur ser relationen mellan 

generationerna ut? Skiljer sig livsstilarna mellan generationerna? Vi undersöker även om det 

finns föremål kopplade till en viss karaktär. 

Vi har studerat ungdomskulturer närmre då de har en framträdande roll i alla tre filmer. Under 

1900-talet började ungdomar växa fram och definieras som en egen grupp i samhället som 

sedan med tiden blev en stark ekonomisk köpkraft att räkna med, därför är det viktigt att ha 

med dessa som en grupp när vi analyserar filmerna men vi behöver inte gå in djupare på deras 

kulturer. 

När det gäller klassaspekten finns fyra olika samhällsskikt som vi har tittat på; över-, medel-, 

arbetar-, samt underklass. Vilka klassattribut kan vi utläsa ur filmen? Detta gäller inte bara 

kläder och speciella kroppsnära föremål, som exempelvis cigaretter, utan även manér, frisyr, 

transportmedel med mera. Vi anser att man kan utläsa klasstillhörigheten genom tal, utseende, 

materiella ägodelar och förhållandet till dem, yrke, umgängeskrets samt bostad. 

Verklighetsanknytning 

Vi har tittat på hur filmen kopplas till faktiska händelser i Sverige under denna period, och hur 

man kan utläsa verkligheten ur filmen. Vi försöker alltså undersöka i hur stor grad man kan 

förvänta sig att filmen porträtterar verkliga förhållanden i det svenska samhället på 1960-talet.  

Produktplacering  

Vi har tittat på hur filmerna fungerade som reklam för olika produkter och livsstilar. Vi har 

även granskat hur mycket produktplacering det går att se i filmerna, det vill säga vilka 

produkter presenteras på ett sådant sätt att de direkt kan knytas till publikens 

konsumtionsmönster (till exempel att de nämns vid produktens namn (som tvål blir Lux) eller 

visas tydligt i bild). Vi använder oss av begreppen bakgrundsexponering, hands-on placering 
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och verbal produktplacering, samt ser på hur produktens placering används, om det är i form 

av rekvisita eller liknande.136 

Övrigt 

Vi har även tagit med denna kategori eftersom det finns vissa saker som inte uppenbart passar 

in i en given kategori. Här har vi även lagt in det som skulle kunna kallas teoretisk koppling, 

det vill säga att vi använder oss av de teorier vi presenterat i samhälls- och 

konsumtionsteoriavsnitten. 

PRESENTATION AV FILMERNA 

Vi är medvetna om att dessa filmer kan te sig mer komiska än deras genre syftar till för en 

modern publik. Ursprungstanken med filmerna är dock mer av en dramakaraktär än en 

komisk sådan. 

ÄNGLAR, FINNS DOM… (REGI: LARS-MAGNUS LINDGREN) 1961 

Filmen inleds med att vi får se en ung flicka, Margareta Günther, vakna på morgonen. Detta 

klipps snabbt till en scen med en ung man, Jan Froman, på en bänk läsandes en bok för att 

sedan gå in på banken (Allmännabanken) och ansöka om tjänsten som tredje vaktmästare. 

Sedan klipps det tillbaka till Günthers där vi får se Margareta tillsammans med sina föräldrar 

vid frukostbordet. Margareta blir sedan hämtad av sin fästman och får skjuts till arbetet. På 

vägen diskuterar de ett ”futtigt” armband hon vill ha för 2000 kronor.  

Nästa scen utspelar sig på banken och det visar sig att även Margareta arbetar där. Froman ser 

Margareta och lovordar henne omedelbart inför sin kollega Hagson. Vi får se hur 

vaktmästarna bör visa vördnad inför direktörerna och disponenterna och hur de passar upp på 

dem. Froman tilltalar en av dem på franska och får beröm för det.  

Senare befinner vi oss hemma hos Froman när han bjuder vaktmästarkollegan Hagson på 

middag. Jan använder sig av engångstallrikar och glas som sedan kan slängas direkt i 

papperskorgen. Vi får reda på att hans mor lämnat honom pengar men man ”måste veta att 

man duger” och det är därför han vill arbeta istället för att bara leva på pengarna. Vi får se hur 

                                                 
136 Se texten om produktplacering för en närmare beskrivning av begreppens innebörd. 
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hans skafferi består av konserver i mängder som han dukar fram. Froman bjuder på vin och 

Hagson fäller kommentaren att ”vin dricker man bara på begravningar” men det smakar ändå. 

I nästa scen är vi tillbaka på banken och vi får se hur Froman tar över uppgiften att läsa 

börsnoteringarna från Hagson. Froman erbjuder även Margareta att följa med ut och segla 

med honom. 

Hemma hos Günthers får vi se hur Margareta upptäcker hennes fästmans otrohet när hon läser 

om det i en skvallertidning. Hennes mor försöker lugna henne genom att säga att det finns 

olika kvinnor, brudar och älskarinnor, och hon har inget att oroa sig för. Margareta säger dock 

att hon är vansinnig över det hela. Modern listar ut att Margareta ska ut med en annan man 

och Margareta beskriver Froman som väluppfostrad och korrekt men att han inte har några 

pengar. Modern hjälper Margareta överlista fadern så att hon får tillstånd att åka ut på sjön.  

I nästa scen är vi ute på ön som Froman och Margareta seglat till. Det visar sig att Froman har 

en liten stuga där ute. Margareta frågar om hon kan hjälpa till med maten och skrattar när hon 

ser alla konserver. Hon tar befälet över vad som ska göras och börjar duka fram porslin med 

mera. De äter och börjar citera och läsa ur bibelns Höga visan och Froman berättar att ön är 

enda stället han är religiös på. Margareta får sedan sova i sängen i huset medan Froman sover 

på båten. Margareta försöker innan det att förföra honom genom att ta på sig blusen han bett 

henne inte ta med men det misslyckas och hon börjar gråta. 

Morgonen efter får vi se hur Margareta låtsas sova när Froman kommer in, hon försöker lägga 

sig utmanande på sängen men han reagerar inte. Lite senare badar de tillsammans och 

Margareta ber om att få segla själv. Han går med på det bara han får ange kursen. Froman vill 

ge Margareta ett smycke som hon ska få välja ut själv för att visa att han tycker om henne.  

Nästa scen utspelar sig på ett fik där Hagson och Froman befinner sig tillsammans. Hagson 

berättar att han vunnit pengar på poker, cirka 5000 kronor. Han berättar även om sin dröm att 

öppna en egen gott- eller fruktaffär. Froman säger att han kan ge Hagson ett lån av sin 

”mammas pengar” om han får sätta in pengarna på hennes konto och investera dem så att de 

kan växa till sig.  

Vi får sedan se Froman i en bokaffär där han tittar på sexualupplysningsböcker. Han träffar på 

Margareta och hävdar att han letar reseskildringar eller böcker om naturlära. På väg därifrån 

går de förbi en juvelerare och Margareta väljer ut en ring som hon vill ha av Froman.  
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Ute på ön igen ber Margareta om att få vara där ensam i en vecka för att hitta sig själv. Denna 

gång äter de ”riktig” mat tillsammans och det slutar med att de har sex. Margareta undrar vart 

han lärt sig sina färdigheter och han berättar att han läst sig till dem.  

Nästa scen utspelar sig i hamnkvarteret där en direktör vill bli av med sina dåliga tomter. 

Froman har tagit med sig Hagson som spelar en ingenjör som hjälper till att klaga på allt 

medan de går runt. Vi får se hur huset håller på att falla samman och en hyresgäst, som även 

är portvakten, berättar om allt som är fel. Säljaren inser att han inte kan skönmåla något och 

berättar sedan självmant om alla fel som finns. Froman köper huset ändå till en billig penning. 

Froman uppmanar Hagson att prata om hans dåliga husaffärer när han spelar poker med 

stadens portvakter. Vi får sedan se i ett montage hur nyheten sprids över staden med hjälp av 

portvakterna.  

Froman är tillbaka på ön och vi får se hur han och Margareta badar nakenbad tillsammans. 

Margareta lovar att slå upp sin förlovning efter säsongens sista förpliktelser. Nästa gång de 

ses ska hon vara Fromans.  

Vi får se ett montage med valsedlar och propaganda om hamnkvarteret som Froman nu köpt 

på sig det mesta av. Säljaren av det första huset kommer till Froman och vill köpa tillbaka det.  

Froman reagerar med att kräva pengarna dubbelt upp tillbaka om han ska sälja. 

Tillbaka på banken får vi se hur direktörerna våndas över hur en ”direktör” Froman köpt upp 

alla dessa fastigheter och hur det ryktas att han vill skänka allt till staden. När de inser att den 

nu nysparkade tredje vaktmästaren Froman är samma person som deras Froman börjar de 

genast tala väl om honom och han bjuds på en cigarr.  

Nästa scen är hemma hos Günthers där Margareta berättar att hon inte är oskuld längre och 

hennes far stormar iväg för att ta itu med denne Froman som Margareta talar om. Modern 

förebrår Margareta och säger att det var dumt att säga det sådär bara rakt ut. 

I sista scenen är vi tillbaka hos Froman. Fadern ringer på men Froman som blivit varnad av 

Margareta öppnar den andra dörren och riktar en pistol mot amiralen. Denne beundrar vapnet 

och släpps in av Froman. Det klipps snabbt tillbaka till Günthers där modern uppmanar 

Margareta att åka till Froman. Under tiden röker amiralen och Froman cigarrer och talar om 

vapen tillsammans. Margareta smyger sig in andra vägen och lagar till sin fars favoritvickning 

som Froman sedan bjuder på. Froman erbjuder amiralen att få starta ett eget museum i den 
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nya stadsdelen. De går upp på vinden för att leta reda på ett gammalt sjörövarvapen. Amiralen 

inser tillslut vem Froman är och blir arg. Vi får se hur Margareta också är där men gömd. 

Amiralen stormar iväg men kommer snabbt tillbaka och han och Froman gör en bytesaffär. 

Amiralen får geväret och Froman får Margareta. Margareta kysser ringen hon fick av Froman 

och de omfamnar varandra. 

RAGGARGÄNGET (REGI: RAGNAR FRISK) 1962 

Filmen inleds med en biljakt där polisen jagar en bil med rånare som tillslut kör av vägen. Vi 

får se två personer springa därifrån medan det uppenbart ligger kvar någon i bilen, orörlig. 

Senare får vi veta att en av killarna som låg kvar i bilen dött och att den andra ligger på 

sjukhus. Under hela filmens gång får man stundtals se polisen i arbete med att lokalisera 

ägaren av bilen för att i sin tur få tag på de två som rymde från vraket.  

I nästa scen sjunger sångerskan Mona Kallgren på Sveriges Radio. Monas lillasyster Kristina 

är där och de lämnar radiostationen tillsammans. Utanför stöter Kristina på Svenne i sin 

raggarbil och man får se att hon är mycket förtjust i honom, men att han är arg på henne. Vi 

får veta att de varit tillsammans, men att Kristinas far motsatt sig relationen då Svenne är 

raggare. Hemma hos systrarna Kallgren blir vi presenterade för deras far, disponent Oscar 

Kallgren. Denne var som ung mellanviktsmästare i boxning.  

I scenen därpå visas Svenne på boxningsträningen. Han är duktig och hans tränare ser stor 

potential i honom. Tränaren berättar att han är övervakare åt en kille som heter Kritan, som 

tyvärr hänger med en ”odåga”, Berra, som inte är bra för honom.  

Härnäst befinner vi oss hemma hos Svenne. Vi får veta att hans far är alkoholist och hans mor 

en orolig hemmafru. Svenne lämnar sedan hemmet för att träffa sina kamrater, raggargänget. 

Man får nu en presentation av raggarna och deras ”raggarfik” där de hänger och dricker Coca-

Cola och lyssnar på musik. Filmen är kantad med sångnummer framförda av primärt Mona 

och Bosse (en av raggarna). Vid dessa tillfällen stannar handlingen av och alla lyssnar på 

sången. När musiken tystnat får vi se de två värstingarna, Kritan och Berra, komma in på 

kaféet. De bråkar och ställer till samt kysser flickorna mot deras vilja.  

Senare träffar Kritans övervakare på honom utanför bion och frågar om varför han inte dykt 

upp på deras avtalade möten. Övervakaren ger Kritan en varning och går vidare.  
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I nästa scen får vi se en annan av raggarnas, Lillens, hemsituation. Lillen betalar hyra till sin 

far som passar på att visa upp sina värdelösa kinesiska sedlar som han samlar på. Vi får även 

veta att Herr Ström arbetar som portvakt i huset där de bor.  

Junior Mästerskapen i boxning närmar sig och disponent Kallgren läser om detta i sin 

morgontidning. Han blir exalterad av tanken och börjar genast prata om att han självklart 

måste gå. På väg till jobbet får han problem med bilen, och han får hjälp av Svenne, som är 

bilmekaniker, efter att två raggare knuffat dit bilen åt honom.  

Disponenten besöker sedan boxningsträningen som Svenne går på. Han är dock ovetandes om 

att detta är dotterns raggarpojkvän som han tycker illa om och disponenten verkar inte heller 

koppla samman Svenne med ynglingen som hjälpte honom med bilen.  

Efter detta får vi se raggarbilarna samlas. Berra och Kritan är där och orsakar problem igen, 

något som resulterar i ett våghalsspel som Berra vinner genom att tvinga den andra bilen av 

vägen.   

Sedan gestaltas Kristinas och Svennes problem ytterligare. Kristina vill glömma vad hennes 

pappa sagt om Svenne och återigen bli tillsammans med honom. Svenne motsätter sig dock 

detta även om det är uppenbart att han fortfarande bryr sig om henne. Hon bekantar sig då 

istället med Berra och Svenne ser ogillande på situationen.  

I nästa scen är det fest hemma hos en av raggartjejerna och alla dansar twist, dricker Coca-

Cola och har kul. Värstingarna dyker upp och Berra får höra om Lillens pappas pengar och 

blir genast intresserad. Han inser dock inte att det handlar om värdelösa kinesiska sedlar och 

inte svenska pengar som han tror. Berra får sedan syn på Kristina och ber Kritan distrahera 

alla genom att slå sönder saker i huset samtidigt som han och Kristina går in i ett avsides rum. 

Inne på rummet försöker han förföra Kristina, något hon inte vill. När detta blir uppenbart slår 

han henne och hon springer gråtande ut från rummet. Kristina kommer hem när det är nästan 

morgon och Mona och Oscar har väntat uppe på henne hela natten. Mona lugnar Oscar som 

vill skälla ut Kristina då Mona ser att något hänt, hon får dock inte veta vad. 

På ”raggarfiket” konfronterar en tjej Berra för hans beteende mot Kristina. Kristina kommer 

in och konfronterar även hon Berra. Svenne går då emellan och Berra drar kniv. Tack vare att 

”raggarfikets” föreståndarinna går mellan Svenne och Berra avstyrs dock det hela. Kritan 

stöter på sin övervakare igen och ungefär samma möte som tidigare äger rum. 
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Sedan är det dags för Junior Mästerskapen i boxning att börja och vi får se hur alla är där för 

att heja på Svenne. Svenne boxas och utgår som segrare samtidigt som han vinner allas 

hjärtan, mest av allt disponent Kallgrens. Morgonen efter, när disponenten höjer Svenne till 

skyarna, avslöjar Kristina att det där är hennes ”raggar Svenne” som han talar om. 

Disponenten blir förvånad men glad och bjuder genast Svenne på lunch. Trots detta fortsätter 

Kristinas och Svennes relation att vara problemfylld.  

I den påföljande scenen bryter sig Berra in hos Lillens far, Herr Ström, för att få tag i 

pengarna. Berra slår ner honom och springer därifrån med bytet. Inte förrän han är tillbaka i 

bilen upptäcker han sitt misstag när han får se de kinesiska sedlarna. Han har dock lämnat 

efter sig fingeravtryck vid inbrottet samtidigt som polisen precis har hittat ett kassaskrin från 

rånet i början av filmen med Berras fingeravtryck.  

I den avslutande scenen kommer polisen till ”raggarfiket” och arresterar Berra som lyckas fly 

tillsammans med Kritan genom att ta Kristina som gisslan. En ny biljakt uppstår och avslutas 

vid ett förfallet hus. Kristina kommer undan och polisen griper Kritan. Berra springer vidare 

in i ett förfallet hus där han klättrar upp på taket varifrån han gråtande hoppar ner och dör. 

Filmen slutar med att alla går därifrån och man får se Kristina och Svenne hålla om varandra 

när de går. 

STEN STENSSON KOMMER TILLBAKA (REGI: BÖRJE LARSSON) 1963 

Filmen inleds med en grisjaktsscen på Stenssons gård i Skåne. Vi tas sedan in i köket där Sten 

befinner sig tillsammans med sin mor och far. Där får vi veta att Sten ska resa till Stockholm 

och tävla i 10 000-kronorsfrågan. Han planerar att ge vinsten till ungdomsprojekt i Stockholm 

eftersom han läst i tidningen om att de har det svårt. Han anser att man måste ge något tillbaka 

och försöka lösa de problem som finns. Han förklarar för sina föräldrar att de själva inte 

behöver oroa sig för framtiden eftersom de får lantbrukssubventioner och ”staten tar hand om 

vår framtid”. Han berättar även att han skrivit till sin gode vän kommissarie Fröberg som 

kommer ta hand om honom när han kommer till Stockholm så de ska inte oroa sig.  

Nästa scen utspelar sig på Centralstationen i Stockholm. Vi får se två män, Olsson och 

Nilsson, som talar om en kassaskåpstjuv de är där att möta. De talar om hur de ska känna igen 

honom och om hur Monsieur är en fransman som talar svenska. De misstar sedan Sten för 

Monsieur då han stämmer in på den beskrivning de fått. Han följer med dem. 
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På ligahögkvarteret får vi sedan veta att Sten misstagit Olsson och Nilsson för konstaplar 

något som de andra ser som ett skämt. Sten blir presenterad för ligans ledare, Agda, och 

hennes man Putte. De pratar om hur han måste vara skarp på lördag. Sten tror att de pratar om 

10 000-kronorsfrågan medan de andra talar om bankrånet som de ska utföra då. Agda försöker 

pruta ned hans ”lön” på 10 000 kronor men Sten är envis och säger att han ska ha alltihop. 

Sten blir visad till sitt rum och blir otroligt nöjd när han får veta att det kommer att vara gratis 

för honom att bo där under veckan. 

På polisstationen läser kommissarie Fröberg högt ur Stens brev för polisassistent Gunnar 

Skoglund. Han är mycket uppjagad och det är tydligt att han inte tycker om Sten som 

exempelvis skickat tips på hur Fröbergs jobb bör skötas. En konstapel kommer in och 

annonserar att Sten är där för att träffa Fröberg, han försöker säga att han inte är där men Sten 

går rakt in ändå. Skoglund får i uppdrag att ta hand om Sten och börjar informera honom om 

var olika brottslingar håller till i staden. 

Nästa scen är på banken där vi får se Agda prata med en ung bankkassörska, Karin. Ligan 

använder utpressning mot Karin så att hon hjälper dem med deras rån och hon blir tillsagd att 

komma till högkvarteret klockan nio på kvällen. När Agda gått kommer Skoglund in och det 

visar sig att han och Karin är tillsammans. Hon är avvisande mot honom och ställer in en träff 

de skulle ha haft på kvällen. 

Tillbaka på högkvarteret öppnar Sten dörren för Karin när han är på väg ut. Agda informerar 

Karin om att det där var Monsieur och han är Europas skickligaste kassaskåpssprängare.  

Sten tar en promenad och blir först anklagad för att vara väskryckare när han hjälper en dam 

och sedan blir han erbjuden ”snö” av en man. Sten som inte förstår vad han menar frågar om 

mannen kan peka ut några narkotikahandlare varpå mannen snabbt försvinner. På andra sidan 

gatan står ett par prostituerade och den ena går fram och börjar prata med Sten som efter ett 

tag förstår vad kvinann är ute efter. Han frågar hur det kommer sig att hon håller på med 

sådant här och hon drar en historia om en alkoholiserad far med mera. Sten blir övertalad att 

följa med henne hem där de kan prata mer ostört.  

I kvinnans lägenhet inser sedan Sten att hon hittat på allt och han försöker komma därifrån 

men hon låser dörren och lägger nyckeln i korsetten hon strippat ned till. Vi får även se att 

Fröberg står parkerad nedanför konfunderad över vad som egentligen pågår. Efter en del 
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jagande fram och tillbaka där hon får av Sten byxorna kommer henne make Rulle hem. Rulle 

är upprörd men säger att han inte ska polisanmäla Sten om han får alla pengar Sten har på sig. 

Det märks tydligt att lurendrejeri är något paret ofta ägnat sig åt. Sten lämnar dem och får sina 

byxor nedkastade till sig genom fönstret.  

I nästa scen, på högkvarteret, får vi reda på att Karin varit morfinberoende och att hon stulit 

pengar från banken för att kunna betala för beroendet och det är därför ligan kan tvinga henne 

att hjälpa till vid rånet genom att inte larma banken på kvällen. Ligan försöker vrida det så att 

de hjälper Karin eftersom om de stjäl pengar kommer ingen att märka de 9 800 kronor som 

hon tagit ur kassan tidigare.  

I porten möts sedan Sten och Karin och hon gråter. Han tröstar henne och hon är konfunderad 

över att han är så snäll och vänlig. Skoglund ser honom lämna av henne vid hennes port. 

I högkvarteret pratar ligan om vilken hårding Monsieur är och vi får se att Rulle är inblandad 

som chaufför och han ska även ordna med flyktbilen. Sten kommer in och Rulle blir 

förskräckt när han ser att det är ”monsieur”. Rulle betalar genast tillbaka de pengar han lurat 

av Sten tidigare och Sten ser till att han får ytterligare tio procent för sveda och värk.  

I Karins lägenhet får vi se henne prata med Skoglund som konfronterar henne med att hon 

inte alls jobbat över som hon sa att hon skulle. Karin säger att de behöver vara ifrån varandra 

ett tag för hon behöver lösa problem med sig själv. 

Tillbaka i högkvarteret igen får vi se den riktige Monsieur som identifieras med hjälp av ett 

polisfoto. De diskuterar vem Sten skulle kunna vara och kommer fram till att han måste vara 

en polisspion. Monsieur förespråkar att de ska förgifta Sten för att bli av med honom och de 

andra håller med. De hämtar Sten som bjuds på kaffe och kakor. Det slutar med att Sten 

dricker ur alla kaffekoppar utom den med giftet i. Han lämnar dem och Monsieur föreslår att 

de ska knuffa ned Sten i hisschaktet men även det misslyckas då Sten tar trapporna istället. 

På gatan delar Sten ut flygblad till ungdomar gällande en fest han ska anordna för dem på 

Kråkslottet. Ungdomarna bestämmer sig för att åka dit. 

På Kråkslottet har Sten dekorerat fint. Det klipps till hemma hos Fröberg som bor i närheten 

och vi får veta att det är första kvällen som han är hemma på länge. Fröberg går och lägger sig 

tidigt. Tillbaka på Kråkslottet parkerar en mängd bilar utanför. Sten sätter på gammaldags 
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musik och ungdomarna kommer in. De är misstänksamma och Sten håller ett välkomsttal om 

hur han förstår hur de har det. Benke gråter och berättar hur svårt han har det, hans far är 

generaldirektör, de har bara tolv rum hemma och det finns bara dussintals personer som 

tycker om honom. Sten tycker att de ska tänka på sina kommande barn och en tjej berättar om 

hur hon redan har barn. Sten är chockad och han säger att de bör samtala utan droger. Festen 

tar fart och ungdomarna börjar förstöra saker och ting. Bland annat krossar de LP-skivorna 

och sätter på egen musik som de börjar twista till.  

I nästa scen är vi hemma hos Fröberg som vaknar av oväsendet och det är många som ringer 

honom och klagar. Sten är förfärad över drogintaget på festen (i form av alkohol och 

cigaretter). Han ska öppna ett fönster och då krossas det istället av en av ungdomarna. Festen 

spårar ur mer och mer, bland annat spetsas bålen och Sten luras att dricka den. När det knappt 

kan bli värre stormar Fröberg in med några konstaplar och bryter upp festen. 

Detta klipps till Stens föräldrahem där hans mor och far läser i tidningen om hur Sten har 

arresterats för brott mot bullerlagen, olovlig utskänkning och dans, fylleri och motstånd mot 

polis. Vi får reda på att Sten alltid varit skötsam och att han aldrig druckit alkohol. 

Föräldrarna får sina fördomar om storstaden bekräftade, de är ”ett tjuvpack allihop” men de 

konstaterar att Sten alltid landar på fötterna. 

Tillbaka på högkvarteret blir Karin presenterad för den riktige Monsieur och hon undrar vem 

den andre var, det vill säga Sten. Hon får reda på att han var en polisspion som de nu tagit 

hand om. Karin blir beordrad att stanna i lägenheten medan de begår bankrånet och Agda 

försäkrar sig om att Karin lämnat larmet av för dem. Sedan får vi se ligan smyga in på banken 

och påbörja rånet. 

Undertiden återvänder Sten till lägenheten där han finner Karin ensam. Hon blir förvånad att 

se honom, speciellt då han pratar om hur han måste hinna till Sveriges Radio för att medverka 

i 10 000-kronorsfrågan. Karin berättar för Sten om hur Agda är ledare för en bankrånarliga 

och hur de just nu håller på att råna hennes arbetsplats. Hon berättar även om sin egen 

inblandning och hur hon nu vill ta sitt straff även om det förstör hennes liv. Sten ringer 

Fröberg för att rapportera rånet men Fröberg tror att han hittar på alltihop. Det hjälper inte ens 

att Sten hotar med att anmäla honom för åsidosättande av tjänsteplikt. De bestämmer sig då 

för att ta tag i saken själva och åker till banken där de tillsammans överrumplar chauffören 

Rulle och tar över rånarnas flyktbil. 
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I samband med detta hör damen på övervåningen smällen från sprängningen av kassaskåpet 

och polisanmäler detta. Hon beskriver rånarna och tror att Sten är ledaren när han stänger in 

ligan i bakre delen av flyktbilen. Sten och Karin kör iväg för att Sten ska hinna till tävlingen 

och polisen dyker upp vid banken för sent för att kunna gripa någon. De ser dock på TV:n hur 

Sten är med på 10 000-kronorsfrågan och de beger sig genast dit. 

Vi får sedan se hur Sten vinner i slaget mellan Sverige och Skåne genom att svara rätt på en 

fråga mer än sin medtävlande. Lagom till att han vunnit dyker polisen upp. De vill ha en 

förklaring till vad som skett och Sten visar dem ligan som fortfarande är instängd i bilen. Han 

lämnar över pengarna de stulit efter att ha lagt till för att täcka det Karin stulit genom att 

använda sin vinst från tävlingen. Han kommer överens med Fröberg att låta udda vara jämt 

när det gäller anklagelserna mot honom om de försvinner och han i gengäld inte anmäler 

Fröberg för tjänstefel. Karin återförenas med Skoglund och Sten går med sin mor och far för 

att åka hem till Skåne. 
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ANALYS 

I analysavsnittet studerar vi innehållet i våra filmer utifrån de filmanalytiska verktyg som 

presenterats tidigare. Filmerna ställs sedan mot varandra för att göra en jämförelse av hur de 

skildrar sin samtid och huruvida de belyser samma aspekter av välfärdsstaten Sverige eller om 

de har sin egen unika infallsvinkel.  

ÄNGLAR, FINNS DOM… 

Karaktärsbeskrivning 
Jan Froman (Jarl Kulle) 

Froman framställs som intelligent, företagsam, beläst, handlingskraftig, kompetent, korrekt, 

artig och respektfull. Han är en stark person när det gäller den mer offentliga delen av hans 

person och liv, men han framställs som mer osäker när det gäller det privata. Han är en 

ungkarl med allt vad det innebär och han har en Slit och släng mentalitet som illustreras med 

hjälp av engångsglas och tallrikar som sopas direkt ned i soptunnan. Extra mycket så, i och 

med att glasen slängs efter varje påfyllning av vinet när vaktmästare Hagson är på middag. 

Hans beteende är precis motsatsen till vad man kan tänka sig att en husmors är; han lagar 

ingen mat själv utan allt han äter är färdiga konserver. 

Froman klär sig enkelt men propert i kostym och slips, förutom när de är på sjön och när han 

skildras på sin fritid i hemmet i slutet av filmen. 

Fromans boende är en kombination av hans egen och hans döda mors lägenhet. Därför blir 

denna större sammanslagna lägenhet en blandning av två stilar. Dels en ungkarlslägenhet, där 

allt har en praktisk funktion och inget onödigt finns förutom alla hans böcker. Miljön är mer 

barskrapad och har mörka färger, antagligen av praktiska skäl, han verkar inte ha något 

intresse för hur det ser ut omkring honom hemma. Dels en lägenhet som tillhört hans mor som 

lämnats orörd sedan hennes bortgång och har fullt med blommiga och sirliga saker samt 

mycket dekorationer. 

Froman räknas som ungdom i filmen och kan tänkas vara i yngre 20-årsåldern.  

Margareta Günther (Christina Schollin) 

Margareta framställs som lättsam, naiv, glad och bortskämd. Motsägelsefull i sin uppfattning 

om att pengar inte har någon betydelse då hon samtidigt vill ha dyrbara gåvor. Gåvorna ska 
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vara ett bevis på kärlek till henne. Hon är lite frånkopplad från verkligheten och är ganska 

egoistisk i att hon vill göra det hon känner för, när och med vem hon vill. Hon bryr sig inte så 

mycket om andra när det gäller det.  

Margareta klär sig enligt tidens damiga mode med dräkt och handskar, alltid handskar när hon 

är ute. Detta frångår hon dock när hon och Froman är ute på sjön tillsammans då hon har mer 

praktiska kläder. Hon klär sig då mer i korta shorts och urringade blusar. Hon har 

genomgående mycket accessoarer så som handväskor och scarfar. 

Margareta bor i ett stort fint hus med sina föräldrar. Hennes flickrum känns som ett klassiskt 

sådant med ljusa färger och mycket blommigt och skirt. Resten av huset är välstädat och 

välavvägt, det framgår tydligt att det finns en kvinna i huset som styr och har valt ut hur saker 

och ting ska vara. Resten av möblerna ger också intrycket av att vara dyrbara. 

Margareta presenteras även hon som en ungdom i yngre 20-års åldern. 

Vaktmästare Bert Hagson (Sigge Fürst) 

Hagson framställs som kompetent när det gäller sitt jobb. Han verkar dock inte ha några 

högtflygande drömmar annat än att han vill ha en frukt- eller gottaffär. Han blir dock mer 

framåt när Froman börjar arbeta på banken och de lär känna varandra. Detta kan till största del 

ses som att Froman säger åt honom hur han bör agera, och att han helt enkelt agerar därefter. 

När det går bra för dem i deras affärer släpper han mer på sin försiktighet och blir mer 

avslappnad till attityden, precis som Froman. 

Hagson visas till största delen i sin uniform på banken, och aldrig riktigt i en privat situation, 

förutom vid pokerspelandet med de andra vaktmästarna då han är iklädd vit skjorta och slips.  

Man får aldrig se hur Hagson bor så det går inte att uttala sig om detta. Det enda man får veta 

är att han har en fru. 

Hagson är medelålders, uppskattningsvis någonstans mellan 40 och 50 år gammal. 

Attribut 

När det gäller Fromans klasstillhörighet befinner han sig någonstans mellan medel- och 

överklassen. Detta baserar vi på att han säger sig inte behöva arbeta men gärna gör det ändå. 
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Han har ett substantiellt arv efter sin mor även om det inte specificeras hur mycket pengar det 

rör sig om.  

Margareta tillhör tydligt överklassen, något man ser på hennes hem med dess möbler, 

utsmyckningar och storlek. Hennes attityd till pengar visar att hon är van att röra sig med 

mycket pengar. Även hennes föräldrar och den societet hon rör sig inom styrker detta. Ett bra 

exempel på överklassattribut är hur Margaretas fästman Rolf kör en fin bil med sufflett. 

Vidare exempel på hur Rolf och Margareta tillhör överklassen är att förlovningen mellan dem 

ska hållas över ett par sociala förpliktelser trots att de redan brutit upp. Detta känns som ett 

klass- och tidstypiskt resonemang som antagligen inte skulle förekomma på samma sätt i de 

lägre klasserna. 

Hagson tillhör tydligt arbetarklassen och visar att han har respekt för pengar. För Hagson är 

pokervinsten en ofattbart stor summa. Hans arbete och attityd mot andra människor visar på 

en arbetarklasstillhörighet.  

Alla samhällsklasser finns representerade i filmen. Arbetarklassen servar överklassen i filmen, 

men det känns inte som att de är förtryckta utan det känns som att de behandlas med respekt, 

exempel på detta är att Margareta ber husan snällt att utföra en uppgift och att vaktmästarna 

behandlas hövligt av bankdirektören.  

I slumkvarteret där underklassen bor får vi se tydligt hur det är förfallet och hur det är klottrat 

på väggarna. Underklassen framställs även som överlag desperata, negativa och klagande på 

sin situation och till utseendet är de smutsiga och ovårdade.  

Ett bra exempel på hur könsrollerna förstärktes genom den politik som fördes ser vi när 

Margareta mot slutet av filmen pratar om vad hon och Froman kommer att behöva köpa till 

sitt hushåll. Det är uppenbart att hon har en god kunskap i ämnet, till skillnad från Froman. 

Detta stämmer väl överens med hur skolans läroplan gällande hemkunskap såg ut då samt hur 

den allmänna konsensusen i samhället var. Att Froman äter konserver när han ”lagar mat” 

kontrasteras till när han äter tillsammans med Margareta. Hon lagar då ”riktig” mat till dem 

som serveras på porslin med glas till. 

Margareta har en mycket öppen och nära relation till sin mamma och i och med deras 

förhållande belyses även en annan könsaspekt. Margaretas mamma berättar för henne hur hon 

bör acceptera att hennes fästman Rolf har en älskarinna vid sidan om.  
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Margareta och hennes mamma illustrerar lite kvinnlig list när de ska övertala Margaretas 

pappa om att hon exempelvis ska få åka ut och segla. Kvinnorna har uppenbart makten i 

hemmet samtidigt som det är lika uppenbart att pappan tror att det är han som har det. Detta 

exempel visar även på hur olika generationer i filmen interagerar med varandra, även om detta 

fall självklart blir unikt då det handlar om mor och dotter. 

När det gäller könsrelaterade köp finns ett bra exempel när Froman och Margareta tittar på en 

ring. Han har lovat henne ett smycke för att visa att han menar allvar med sina känslor för 

henne och när de står utanför juveleraren så väljer hon en ring som denna symbol.  

I filmen framställs cigarrer som en maktsymbol i det att alla män som innehar prestigefulla 

positioner i samhället, såsom bankdirektören, röker cigarrer. Eftersom alla dessa är män kan 

man även se det som ett manligt attribut i denna film. 

Både Froman och Margareta räknas som ungdomar i filmen då båda fortfarande bor hemma. 

De framställs som kompetenta i sina handlingar och åsikter något som skiljer sig från den 

teori vi sett där ungdomen mer och mer framställdes som offer. 

Verklighetsanknytning 

De företagsomnämningar som sker i filmen kan ses som en verklighetsanknytning då det är 

samtidens storföretag som nämns vid namn.  

Miljöerna i filmen är autentiskt samtida och är inte överdrivna eller orealistiska på något vis. 

Detta gäller även de kläder som människorna bär. Det känns som att vi som publik får en 

idyllisk och skönmålad bild av samhället, inte på ett nödvändigtvis overkligt sätt, men 

definitivt mer en bild som ges ur ett medel- eller överklassperspektiv snarare än ett snitt av 

befolkningen. Detta mycket på grund av att det egentligen aldrig uppstår några problem utan 

det mesta flyter på bra. Dock skymtas även den mer smutsiga underklassidan av det hela när 

Froman drar upp en politisk debatt om hur det ser ut i slummen nere vid hamnen. I detta får 

man se hur de olika partierna uttalar sig i tidningen om hur hemskt de tycker att det är även 

om ingen av dem brytt sig om det tidigare. Man får se rubriker från Folkpartiet, SAP, Högern 

och Landsorganisationen i Sverige där de uttalar sig om denna skandalösa situation. Det finns 

till exempel en mängd politiska affischer uppsatta inför valet som skulle ske den 18 september 

1960.  
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Det framgår att de anställda på banken jobbar på lördagar, något som ger oss som ser på 

filmen idag en extra känsla av anknytning till 60-talets samhälle.  

Slit och släng debatten dyker upp även här som en direkt koppling till 60-talets samhälle. 

Debatten inleddes i januari 1961 och då denna film också kom ut under samma år kan den 

sägas vara mycket modern eftersom den redan hunnit levandegöra denna nya mentalitet. I 

filmen gestaltas debatten i och med Fromans beteende när han använder engångsartiklar som 

sedan slängs. Filmen uttrycker därigenom ungdomens mer positiva inställning till Slit och 

släng.  

Produktplacering  

En del av produkterna som tydligt går att utläsa i filmen ser vi inte som medveten 

produktplacering. Exempel på detta är när Froman dricker mjölk som hälls ur ett Tetrapak. 

Tetrapaket är hands-on placerat då Froman häller upp mjölken i ett glas. Samtidigt kan man 

kalla detta för rekvisita då det inte har någon betydelse för handlingen i sig. Vi anser att det 

inte rör sig om någon produktplacering då man kan anta att detta är något som sker dagligen i 

de svenska hemmen och därför mer kan ses som en verklighetsbild än en medveten placering. 

De företag som nämns är exempel på verbal placering då de räknas upp i samband med att 

börsnoteringar för exempelvis Investor, ASEA, Kanonverkstäderna, AGA, 

Metallverkstäderna, Nitroglycerinbolaget och Höganäs läses på banken. Detta kan alltså 

antas vara en skildring av faktiskt förfarande mer än en omnämning av dessa företag i 

reklamsyfte. Omnämnandet av Sandrews och Volvo kan dock ses annorlunda då de nämns i 

ett helt annat sammanhang. När Fromans framgångar börjar märkas läser Hagson i tidningen 

om Volvos och Sandrews planer inför framtiden. Två gånger omnämns Sandrews med en 

anmärkning från Hagson; ”Det är inte småpotatis det”. Därför kan dessa omnämningar ses 

som medvetna. Inte minst med tanke på att det är Sandrews som producerat filmen. 

Fler exempel på hands-on placering är när Hagson och Froman dricker vin av märket 

OFFLET och etiketten syns tydligt i bild. Även när Froman och Margareta dricker vin i 

stugan av märket SATE syns etiketten, dock inte lika tydligt som vid det föregående tillfället. 

Märket ESSO förekommer i bakgrunden till alla valaffischer. Detta kan man se som 

bakgrundsexponering. Froman ramlar också på en Volvo Amazon när han och Margareta 

träffas ute på väg till jobbet. 



 

65 
 

Olika böcker visas upp när Froman är inne i en bokhandel; Sexuallivets fysiologi, 

Sexualitetens historia, Sexualkunskap, Sexuell pånyttfödelse och Det fulländade äktenskapet, 

den senare nämns bara.  Här handlar det om hands-on, bakgrundsexponering och verbal 

produktplacering. 

Filmen exponerar flera olika produkter och gestaltar en överklasslivsstil som framställs som 

eftertraktad och något att sträva efter. 

Övrigt 

Att varor kan fungera som symboler för makt och framgång reflekteras i filmen när Margaretas 

ring symboliserar kärlek och antagligen även makt, framgång och hög status för henne. 

RAGGARGÄNGET 

Karaktärsbeskrivning 

I Raggargänget finns inte någon direkt huvudperson då filmen till stor del skildrar ett gäng 

ungdomar. Man kan dock urskilja att det handlar mest om disponentfamiljen Kallgren; Oscar, 

Kristina och Mona. Andra betydande karaktärer är Kristinas kille Svenne, dennes kompis 

Lillen Ström och hans far samt Berra och Kritan. 

Oscar, Kristina och Mona Kallgren (Sigge Fürst, Maud Adelson, Britt Damberg) 

Disponent Oscar Kallgren är en bestämd, auktoritär och överbeskyddande man. Han är 

fördomsfull, framförallt mot raggare samtidigt som han framställs som godhjärtad, trevlig och 

artig. Han tycker att det är viktigare med boxning än med utrikespolitik och han har ett 

manligt sportintresse.  

Kristina Kallgren är familjens yngsta medlem och framställs som naiv och blåögd, men också 

som mer känslosam. Hon är en ”riktig” tonåring, mer så än Mona. Kristina är kär i Svenne 

och beter sig på ett visst sätt för att få en reaktion från honom och vinna honom tillbaka. 

Mona Kallgren fungerar lite som familjens mamma och har tagit på sig rollen som frun i 

huset. Det är uppenbart att Mona tagit över efter sin mamma som inte finns närvarande alls i 

filmen. Mona framställs som en glad person som ser lättsamt på livet och bryr sig mycket om 

sin familj. Hon är även en mycket uppskattad och flitigt anlitad sångerska.  
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Oscar är stiligt och korrekt klädd i kostym som en disponent bör. Kristina är relativt hårt 

sminkad och är moderiktigt klädd och friserad samtidigt som hon framställs som något av en 

pojkflicka. Mona är damigt klädd och hennes frisyr är kortklippt och följer samma stil. 

Kallgrens bor alla tillsammans i ett fint hus som känns exklusivt och ser stort ut. Husets 

inredning är prydlig och elegant.  

Den enda i familjen vi får en ålder på är Kristina som är 19 år gammal, Mona är några år äldre 

och vi får intrycket av att Oscar är runt 50 år. 

Svenne Larsson (Morgan Andersson) 

Svenne framställs som en lugn, cool och fåordig kille. Han beter sig alltid trevligt och artigt. 

Han är kompetent och duktig på bland annat boxning och sitt arbete som bilmekaniker. Han är 

ledaren i gänget även om det aldrig uttalas i filmen. Svenne har även läshuvud och har planer 

på att avsluta sina studier och sedan bli bilkonstruktör.  

Svenne ser ren och prydlig ut och klär sig i någon slags ”raggarklädsel” som följer stilen som 

resten av gänget har. De enda gångerna han inte har dessa kläder på sig är när han arbetar på 

bilverkstaden då han är iklädd arbetskläder samt när han boxas. 

Svenne bor hos sina föräldrar i en bostad som ser liten och sliten ut och ger intrycket av att de 

inte har det så gott ställt. Det känns kallt och olyckligt förutom mammans uppenbara kärlek 

till sin son. Ifrånsett det är det inget kärleksfullt hem då föräldrarna verkar leva i ett 

kärlekslöst förhållande och det inte heller verkar finnas några varma känslor mellan far och 

son. 

Svenne är i samma ålder som de övriga i gänget, det vill säga cirka 19 år. 

Berra (Ernst-Hugo Järegård) och Kritan (Jan-Olov Sandberg) 

Berra framställs som en problemtyngd ung man. Hans humör svänger från en stund till en 

annan och han har en bitter, arg, kontrollerande och manipulativ personlighet. Han är 

överdrivet känslig för vad människor säger om honom och han beter sig respektlöst mot alla, 

framförallt auktoriteter. 
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Kritan å andra sidan framställs som lättmanipulerad och har inte direkt någon egen 

personlighet som lyfts fram. Han gör det som Berra säger åt honom att göra utan att tänka på 

konsekvenserna av det eller vilka motiv Berra har.  

Berras kläder ser smutsiga och ovårdade ut och hans vita cowboystövlar framhålls som en 

symbol för ”skurken” i filmen. Som en ytterligare anspelning på detta klär han sig i en 

”fängelseaktigt” randig tröja. Kritans stil liknar Berras även om den förres är lite mer 

nedtonad. Antagligen har han även i detta fall följt Berras exempel. 

Man får inte se något boende i Berras och Kritans fall. Dock ser man dem sitta i ”deras” bil en 

hel del och man får känslan av att de mycket väl skulle kunna bo i bilen. 

Berra och Kritan får man intrycket av att de är lite äldre än de övriga i gänget, i yngre 20-

årsåldern. 

Lillen Ström (Lars Göran Carlsson) och Herr Ström (Arthur Fischer) 

Lillen är en trevlig, artig, snäll och hjälpsam ung man. Hans relation till sin far (Herr Ström) 

är mycket bra och han ger honom pengar till hushållskassan och de går på boxning 

tillsammans.  

Herr Ström i sin tur verkar fungera som någon sorts extrapappa till Svenne som är en bra vän 

till både Lillen och hans far.  Herr Ström är glad och trevlig och arbetar som portvakt. Han är 

nöjd med livet och litar på sin son. 

Både Herr Ström och Lillen ger ett rent och prydligt intryck samtidigt som det märks på 

kläderna att de inte har det speciellt gott ställt. 

Deras lägenhet känns liten men hemtrevlig och är ganska spartanskt inredd. Hemmet känns 

lyckligt och kärleksfullt. 

Lillen är cirka 19 år och Arthur är i 50-årsåldern. 

Attribut 

I filmen gestaltas en tydlig ungdomskultur; raggare. Attribut såsom bilar, smink, kläder med 

mera känns raggare och tidsperioden 1950-60 tal. Tidens mode med korta kjolar getsaltas i 
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filmen och det i kombination med tjejernas beteende ger ett barnsligt intryck, precis som 

Berggren Torell skriver om. 

Rökning framställs som något häftigt och som ett ungdomsattribut. Andra ungdomsattribut i 

filmen kan de snygga bilar ungdomarna åker i sägas vara, samtidigt som det är en 

statussymbol att ha råd med en snygg bil. I filmen förekommer genomgående mycket bilar 

och affärer vilket framkallar känslan av att det är ett konsumtionssamhälle som filmen 

utspelar sig i och som därigenom även blir en bild av sin egen samtid. 

Det förekommer olika samhällsklasser i filmen. Kallgrens tillhör tydligt överklassen, detta 

påvisas genom deras bostad, Oscars titel som disponent och hans tilltal till andra människor. 

Portvakten Herr Ström och Lillen kan på samma grunder klassificeras som arbetarklass och 

Svenne som medelklass då hans far sägs ha ett finare jobb ”men är alkoholist ändå”. Berra 

och Kritan tillhör en under- och eller arbetarklass, det är svårdefinierat när det gäller dem 

eftersom vi inte får se några hemförhållanden och de lever som småkriminella som står 

utanför resten av samhället. Alla ungdomar i filmen har, trots klasskillnader, fina bilar då det 

kanske är bilarna de lägger mest pengar på förutom att fika och dylikt. Alla ungdomar verkar 

jobba och bo hemma fortfarande vilket kan förklara varför de har så pass mycket pengar att 

spendera på fritiden. När det gäller konflikter mellan samhällsklasserna får vi inte se så 

mycket av det utan de flesta konflikter är mellan generationerna. Dock får vi se hur Svenne 

har svårt för att Kristina tillhör överklassen och är därför ganska otrevlig mot henne även om 

det är uppenbart att han tycker mycket om henne. 

Verklighetsanknytning 

Miljöerna i filmen är autentiskt samtida och inte överdrivna på något vis. Detta gäller även de 

kläder som människorna bär. Vi får veta att biljakten i början av filmen handlar om att de flyr 

från ett rån som skett i Södertälje samt att platser som Gröna Lund och Sveriges Radio 

figurerar i filmen. Allt detta bidrar till den geografiska uppfattningen att filmen utspelar sig i 

Stockholmsområdet.  

Vi får se Sveriges Radio som Mona sjungit på vilket definitivt ansluter till verkligheten och vi 

får se en Folksam-skylt och en Olympia-skylt på samma gata. I sitt uppträdande på Gröna 

Lund sjunger Mona om att samhället inte hade några ungdomar förr; hon nämner Elvis, 

stereo, elgitarr, TV, större biodukar och att dansa twist, något ungdomarna även gör på skivan 
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(den fest en av tjejerna har). Sedan sjunger hon även om att man på pappas tid hade 

jazzgossar, något som nu är förlegat. I sångerna Mona sjunger förekommer en del engelska 

ord och uttryck, något som också förekommer i ungdomarnas vardagliga språk som även 

innehåller mycket svordomar och slanguttryck. Detta anser vi vara både en tids- och 

generationsmarkör. 

När Herr Ström blivit rånad rullar pressarna och tidningslöpsedeln säger: ”Rånöverfall i 

Vasastan…”, bredvid denna sitter andra tidningslöpsedlar för Stockholmstidningen och 

Svenska Dagbladet.  

Produktplacering 

I slutet av filmen, vid det förfallna huset, syns reklamskyltar (billboards) för tobak och 

Kvickly. Dessa är en form av rekvisita som ger en verklighetsanknytning samtidigt som de för 

publiken uppfattas som reklam i filmen. Man kan dock anta att de inte uppfattar det som en 

reklam som är riktad till dem själva. 

I filmen förekommer som tidigare nämnts en hel del bilar som exempelvis Volvo. Svenne 

jobbar i en Renault-verkstad, bakgrundsexponering, och i en scen omtalas en Studebaker-bil 

vilket då handlar om verbal produktplacering. 

Även tidningar som Svenska Dagbladet, Stockholmstidningen, Saga-biografen och affären 

Hennes visas i filmen när en bild av staden och tiden ska ges. Dessa blir till viss del rekvisita 

och är till för att koppla till samtiden. Samtidigt hamnar de i en lite egen kategori då de är 

delar av inklippsbilder som visas utan att några karaktärer i filmen är med. 

På ”raggarfiket” får man se reklamskyltar för; ”Visst katten Apotekarens vatten”, Pommac, 

”Coca-Cola förfriskar en bäst” och Naranja-juice. Det sitter även posters uppe som visar 

bilder på speedway och motorcross lite här och var samt ett Tuborg Beer askfat som används. 

Dessa skyltar samt askfatet är en blandning av bakgrundsexponering och rekvisita. 

Coca-Cola används för att ge en autentisk miljö i filmen i linje med det Halldner och 

Rylander skriver om. Det ger en verklighetsanknytning och används som 

bakgrundsexponering på ”raggarfiket”. Skyltarna med reklam kan även ses som rekvisita då 

de bidrar till miljön. Coca-Cola symboliserar även ungdomskulturen. 
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Svennes pappa är alkoholist och det påpekas att det inte är bra.  Detta synsätt kan man lätt 

koppla till nykterhetsrörelsen och dess verksamhet. Ingen av ungdomarna dricker alkohol, 

något som också skulle kunna ses som en moralisk fingervisning i filmen. Svenne dricker bara 

Coca-Cola vilket kan kopplas till att han undviker alkohol av rädsla att bli som sin far. Vi 

anser att filmens meddelande att det inte är bra att dricka alkohol ingår i det bestående intryck 

filmen lämnar hos publiken. Vi får till och med ett alternativ; drick Coca-Cola istället! 

Övrigt 

Berra och Kritan är mer ovårdade och de uppfattas också som mer fattiga då de stjäl och 

hamnar i onåd, bråkar och så vidare. Porträtteringen av Slösa som ovårdad och smutsig på 

grund av sin överkonsumtion kan också kopplas hit, däremot porträtteras Herr Ström som 

fattig, men han är ändå proper och ren och har en fin bostad vilket indikerar att han lärt sig 

spara och hushålla och därmed är mer lik figuren Spara. 

I filmen ser man få exempel på friktion mellan de olika samhällsklasserna och speciellt hur 

klass spelar roll i hur de vuxna betraktar ungdomarna. Disponent Kallgren har mycket svårare 

att acceptera raggarna än vad den till en lägre klass tillhörande Herr Ström har. 

Ungdomarnas och subkulturernas konsumtion skildras tydligt genom modet, bilarna och så 

vidare. Dessa föremål används av ungdomarna som ett sätt att uttrycka sin kulturella identitet 

och sin utmärkande stil. 

Ett ungdomsuppror mot vuxenvärlden sker genom att de är raggare, även om de inte annars 

rebellerar mot de vuxna. Ungdomarna känns vuxna och lillgamla i sitt sätt och inte som de 19-

åringar de sägs vara. De tydliggör exempelvis att de inte vill ha bråkstakar i sitt gäng. 

Träning och friskvård framställs som något man bör syssla med. Detta visas främst genom 

exemplet boxning som Svenne utövar och disponenten har sysslat med, något som också 

fungerar som en bro mellan generationerna. Disponenten framhåller även boxningen som ett 

mer hälsosamt tidsfördriv till skillnad från att vara raggare. 

Kvinnosynen som förmedlas säger att kvinnor är en grupp det är tillåtet att behandla lite som 

man vill. Att till exempel ta tag i och kyssa en tjej är inget som någon reagerar på och på 

festen avlöser tjejerna varandra hos olika killar. Ingen verkar vara del av ett par. Det känns 

kontroversiellt och definitivt något vuxenvärlden skulle reagera mot och vi tror att detta kan 
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vara en direkt koppling till en mentalitet inom raggarkulturen. Det är också intressant att lägga 

märke till att det enbart är en av tjejerna som konfronterar Berra när han behandlat Kristina 

illa. Killarna visar tydligt att de inte tycker om det och att de är medvetna om vad som hänt, 

men de varken gör eller säger något. Detta gäller även de incidenter som sker vid flera 

tillfällen på ”raggarfiket” när Berra tar tag i tjejerna och kysser dem mot deras vilja. En av 

tjejerna i gänget spenderar större delen av filmen med att sitta och gråta över olika killar, 

något som känns både kvinnligt och tonårigt känslosamt.  

En intressant kvinnoaspekt i filmen är att det inte förekommer några andra mammor förutom 

Svennes mamma, något som heller inte kommenteras. Intrycket som ges är nämligen att det 

inte finns några andra närvarande mammor än just Svennes. Det verkar inte heller som om det 

finns några kvinnor med auktoritet i det samhälle som porträtteras i filmen, något som till viss 

del går att koppla till verkligheten. Detta då de flesta kvinnor vid denna tid var hemmafruar 

eller arbetade på en lägre nivå än männen inom den offentliga sektorn.  

Musik är något centralt i filmen då ett flertal musiknummer förekommer. Dessa kan med stor 

sannolikhet sägas fungera som reklam för filmen då all handling stannar upp medan någon 

sjunger och alla sånger tillåts sjungas i sin helhet. 

STEN STENSSON KOMMER TILLBAKA 

Karaktärsbeskrivning 
Sten Stensson (Nils Poppe) 

Sten porträtteras som en gammalmodig gentleman som är hjälpvillig, ivrig, självsäker och en 

idealist. Sten säger det han tänker och tycker utan att tänka på konsekvenserna och han utgår 

ifrån att alla är lika ärliga som han själv. Sten är även mycket intelligent och kunnig inom 

ämnet kriminologi, något han skrivit en doktorsavhandling om. 

Sten har en gammaldags stil och är mestadels propert klädd i kostym. Vi får reda på att han är 

blond och ”ser ut som en rotborste i skallen” men detta ser vi inte själva då filmen är i 

svartvitt.  

Sten bor egentligen med sina föräldrar på deras gård på Skånes landsbygd, men i filmen reser 

han till Stockholm och blir där inhyst hos ligan vilket gör att hans egna hemförhållanden 

endast kort i början visas. Föräldragården är ganska liten men det är hemtrevligt, ljust och 

kärleksfullt. 
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Stens föräldrar är försynta människor och är skeptiska inför storstaden och när Sten far dit blir 

de, framförallt mamman, oroliga. Föräldrarna är kärleksfulla mot varandra och sonen och det 

framkommer att de är enkla människor med få krav på livet. 

Sten är av en svårbestämbar ålder men en bra uppskattning är i 30-årsåldern. 

Kommissarie Fröberg (Hilding Rohlin) 

Fröberg är lättretlig och arg, något som också antagligen har att göra med hans yrke och den 

mängd timmar han lägger ner. Att hans fru påpekar att det är första gången på länge som han 

är hemma på kvällen stödjer också vårt antagande. Hans humör hjälps inte heller av att Sten är 

i staden och kommer in på kontoret och säger åt honom hur han bör sköta sitt jobb. Han retar 

sig enormt mycket på Sten och hans idéer. 

Fröberg har mustasch, plommonstop och kostym. Han är propert klädd, det framkommer dock 

inte om detta enbart har med yrket att göra, något man kan anta. 

Fröberg bor tillsammans med sin fru i ett hemtrevligt hus. 

Fröberg är medelålders, någonstans mellan 40 och 50 år gammal. 

Karin (Lena Brundin) 

Karin har tidigare haft problem med morfinberoende på grund av att hon varit sjuk vilket gjort 

att hon satt sig i skuld hos ligan som hon tvingas samarbeta med för bankrånet. Annars är hon 

en hederlig flicka som har fruktansvärt dåligt samvete för hela situationen. Hon är omtänksam 

och artig något som illustreras inte minst av hennes jobb som bankkassörska.  

Karin är klädd enligt tidens mode, en damig stil som också känns väldigt prydlig. 

Karin bor i en lägenhet utan några speciellt utmärkande drag. Det finns varken mycket eller 

lite saker och det är svårt att se det monetära värdet på hennes ägodelar. Man kan dock dra 

slutsatsen att de inte är alltför värdefulla då man kan anta att hon i sådant fall skulle ha sålt 

dem för att betala av sin skuld.  

Karin är en av de yngre huvudpersonerna och är i 20-årsåldern. 
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Polisassistent Gunnar Skoglund (Tage Severin) 

Skoglund är genomgående orolig för Karin, hans flickvän, och deras relation. Han uppträder 

korrekt, lugnt och diplomatiskt i alla situationer, även när han tillfälligt är svartsjuk på Sten. 

Skoglund är propert klädd i kostym i hela filmen, något som antagligen är kopplat till hans 

yrke som polis. 

Vi får aldrig under filmens gång se hur Skoglund bor. 

Skoglund är i yngre 30-årsåldern. 

Agda (Hjördis Petterson) och Putte (John Norrman) 

Agda är den hårda, kontrollerande och målmedvetna ligaledaren som har planerat hela 

bankrånet. Hon är hjärnan bakom allt. 

Putte, Agdas man, får vi egentligen inte någon större bild av annat än att han är kuvad av sin 

fru, det är hon som bestämmer. 

Agda är ganska pråligt och extravagant klädd med många accessoarer som hattar, fjädrar och 

smycken. Putte bär en monokel och kostym med fluga. 

Agda och Putte bor i en hemtrevlig lägenhet utan några direkt utmärkande drag. Det finns 

några fina detaljer så som de ståtliga trästolarna och servisen som kaffet serveras i när de 

försöker förgifta Sten.  

Agda och Putte är båda medelålders, kring 50 år gamla och Putte är ett par år äldre än sin fru. 

Ligan, som består av; Olsson (Claes Esphagen), Nilsson (Carl-Axel Elfving), Rulle (Sten 
Lonnert) och Monsieur (Morgan Andersson) 

När det gäller Olsson och Nilsson är den förra stor och dum och gör det mer tunga fysiska 

arbetet. Nilsson slår ofta Olsson i ansiktet med knuten näve när han tycker att han säger 

dumma saker. 

Rulle är en småtjuv som lurar folk på pengar tillsammans med en kvinna han kallar sin fru. 

Hon lurar hem och förför män, Rulle kommer då hem och hon anklagar offret för överfall och 
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offret krävs på pengar. Detta är något de gör mot Sten i början av filmen. Rulle är också 

ligans chaufför under rånet och har fixat flyktbilen, en bankbil. 

Monsieur pratar korrekt svenska då han tidigare bott i Sverige, men han talar med fransk 

brytning. Han är en intelligent spräng- och kassaskåpsexpert och kan alla lämpliga metoder att 

döda någon på. 

Olsson bär kavaj och är storvuxen medan Nilsson bär kavaj och hatt samt är ganska liten och 

kort. Rulle ser mer sjabbig ut än de andra men har, även han, en kavaj på sig. Monsieur är 

propert klädd i kostym med väst. 

Det framgår inte var Olsson och Nilsson bor, Monsieur kommer direkt från Frankrike och 

skulle ha bott hos Agda men på grund av förväxlingen tidigare i filmen bor Sten i hans rum. 

Efter att förväxlingen uppdagats är det därför oklart var han sedan bor. Rulle bor eventuellt 

med ”frun” i lägenheten Sten luras till. Den lägenheten är lite stereotypt inredd med tanke på 

det yrke hon säger sig ha (prostituerad) och den skiljer sig markant från de andra 

lägenheterna. 

Olsson, Nilsson, Rulle och Monsieur är alla i yngre medelåldern, det vill säga i 30-årsåldern. 

Attribut 

En tidstypisk stringhylla finns på Fröbergs kontor. Omnämnandet av en meskalinflaska sker 

och Sten förklarar att det är ett berusningsmedel av första graden som framställs av en 

kaktusart. 

Stens föräldrar är bönder och självförsörjande på sin gård vilket gör de svårplacerade i en 

klasstruktur, annat än att det är just bönder. Sten är därmed också svårplacerad men han 

försöker ta sig uppåt i samhället. Han har bland annat studerat en del vilket ger honom en 

högre klasstatus, därför känns Sten mer som tillhörande medelklassen eller uppåt. Fröberg 

tillhör medelklassen med sitt yrke som kommissarie. Skoglund tillhör också medelklassen, 

men man får intrycket av att han har rötter i arbetarklassen på grund av hans beteende och 

tilltal till andra karaktärer. Karin tillhör medelklassen, hon arbetar på en bank och hennes 

utseende och stil understryker detta. När det gäller de kriminella i filmen; Agda, Putte, 

Olsson, Nilsson, Rulle och Monsieur anser vi att de är svårplacerade i samhällsklasstrukturen 
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och därför har vi valt att ställa dem utanför klassystemet då deras inkomster inte är ärligt 

intjänade och visar på en rättmätig klasstillhörighet. 

Verklighetsanknytning 

Sten säger ”Vi behöver inte bekymra oss om framtiden, den sköter staten om åt oss” vilket 

kopplas tydligt till Per Albin Hanssons folkhemstankar och de reformer som genomförts med 

detta i åtanke. Att allmän tjänstepension infördes 1960 känns som en tydlig förankring i 

samtiden. Sten nämner även lantbrukssubventioner och sparkassan; ”Dessutom har ju vi 

lantbrukare våra subventioner och det är ju tack vare dem som far kunnat sätta in en icke 

föraktlig summa på sparkassan”. Detta kan också lätt kopplas till SAP. Andra 

verklighetsanknytningar är omnämnandet av Skånska Lantmannabanken och andra 

världskriget.  

Tidningen som Stens mamma läser när han hamnat i trubbel efter festen med raggarna är 

Nordvästra Skånes Tidningar. 

Sveriges Radio figurerar i filmen då Sten tävlar i 10 000-kronorsfrågan på TV. 

Skoglunds uppradning av de olika gatorna i Stockholm där olika problemgrupper håller till 

ger både en geografisk och en samtidskoppling. Han säger att; Raggarna finns på Kungsgatan, 

Narkotikahajarna i Kungsträdgården och Berzeliparken, Fnasken på Nybrogatan och Birger-

Jarlsgatan. Värt att notera är när Sten blir mött av Olsson och Nilsson på Stockholms central. 

Produktplacering 

I den här filmen finns varken bakgrundsexponering, hands-on placering eller någon verbal 

produktplacering. Inte heller någon anmärkningsvärd rekvisita som skulle kunna tolkas som 

produktplacering. 

Övrigt 

Ungdomarna som porträtteras i filmen är raggare och den musik och dansstil de har på Stens 

fest är twist. Ungdomarna framställs i filmen som bortskämda och destruktiva. 

I filmen kan man tydligt se en renlevnadspropaganda föras och det sägs att man inte får röka, 

dricka alkohol eller använda droger. 
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Man får i början av filmen höra föräldrarnas förutfattade meningar om storstaden, något som 

senare under filmens gång bekräftas alltmer av hur invånarna i Stockholm beter sig. Det får 

landsortsborna att se kloka ut i förhållande till de virriga och pengatörstande Stockholmarna 

som framställs som snobbiga och elitistiska. 

JÄMFÖRELSE 

Konsumtion som ett sätt att tillfredställa njutningsfulla begär, kan vi se i Änglar, finns dom… 

där Margareta trånar efter en ring. I Sten Stensson kommer tillbaka kan man se rånarna som 

personer vars drivkraft är att tillfredställa sina begär. Även Karins tidigare narkotikamissbruk 

kan här ses som ett snabbt tillfredställande av njutningsfulla begär även om hon började bruka 

narkotika på grund av medicinska orsaker. 

Hedonistisk respektive asketisk konsumtion finns att hitta i filmerna. I Sten Stensson kommer 

tillbaka porträtteras stockholmare och ungdomar som brukare av hedonistisk konsumtion och 

Stens föräldrar porträtteras mer som brukare av en mer asketisk konsumtion. Dock måste 

påpekas att dessa konsumtionstyper inte är speciellt framträdande i filmen, vi anser dock att vi 

ändå kan dra denna slutsats på grund av den levnadssituation de porträtteras i. I Änglar, finns 

dom… porträtteras Margareta som en mer hedonistisk konsument som också är en aktiv 

sådan, detta kan man se exempelvis i det tidigare nämnda exemplet med ringen. Visserligen 

köper inte Margareta ringen själv men hon har ändå en aktiv roll i valet av ring och att frågan 

om dess inhandlande överhuvudtaget ens kommer upp. Froman känns mer passiv och 

någonstans mittemellan hedonistisk och asketisk. Han är mer passiv som vardagskonsument, 

men mer aktiv när han köper byggnader. Husz och Lagerkvist pratar även om att konsumtion 

inte nödvändigtvis innebär ett köp, utan att man exempelvis kan konsumera en plats. I Änglar, 

finns dom... kan man säga att Froman och Margareta konsumerar ön där han har en stuga. 

Denna vackra plats tycker de båda mycket om och de verkar anse att det är en underbar plats. 

Ungdomarnas revolterande och anammande av attribut med symbolisk innebörd återfinns till 

viss del i filmerna Raggargänget och Änglar, finns dom…, där man också kan se exempel på 

aktiva konsumenter. I Raggargänget ser man hur bilarna används som attribut och symboler 

för raggarna som samtidigt gör uppror mot föräldragenerationen.  

Änglar, finns dom… är den av filmerna som porträtterar överklass mest ingående. De båda 

andra filmerna skildrar i högre grad medel- och arbetarklassen, även om kontrasterna mellan de 

olika samhällsklasserna skildras i alla filmerna. I Raggargänget får vi till exempel se hur 
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överklassen, i form av disponenten, har mer emot raggarna än de lägre klasserna som Herr 

Ström.  

Dick Hebdige och de ungdomliga subkulturernas konsumtion kan återses hos raggarna i både 

Raggargänget och Sten Stensson kommer tillbaka. Bilarna och modet i filmerna är exempel 

på varusymboler ungdomarna använder för att uttrycka sin kulturella identitet och specifika 

stil. 

Nykterhetsförbundet och dess verksamhet kan kopplas till alla tre filmerna. I Änglar, finns 

dom… dyker fenomenet upp när Froman och vaktmästare Hagson sitter hemma hos Froman 

och dricker vin, Hagson menar att man inte kan dricka vin till vardags medan Froman menar 

att man kan. I Raggargänget ser vi det, som vi redan påpekat, i frågan om Svennes fars 

alkoholism och användandet av Coca-Cola som ett gott och festligt substitut till 

alkoholhaltiga drycker. I Sten Stensson kommer tillbaka visas detta genom att Sten inte 

dricker alkohol, han har aldrig varit berusad något hans föräldrar påpekar när de i tidningen 

läser att han varit berusad på en fest i Stockholm. Ungdomarna lurar i honom alkohol på 

festen och även att ungdomarna dricker alkohol själva samt att de uttalat har problemfyllda liv 

enligt Sten, visar på filmens uppfattning om alkohol som något negativt. 

Vikten av bland annat renlighet, näring och sparsamhet upprepas i skolplanerna under 1900-

talet och i filmen Änglar finns dom… får man se de fattiga människorna bo under smutsiga, 

dåliga förhållanden samt att de även är smutsiga själva. Detta kontrasteras mot att alla de rika 

i filmen är rena och prydliga. I Sten Stensson kommer tillbaka får man höra om sparsamhet, 

hans far sparar i Sparbanken och damen som bor ovanför banken sparar också pengar där. I 

Raggargänget är det Berras och Kritans ovårdade yttre som förstärker bilden av dem som 

kriminella och mer fattiga än de andra. 

I Änglar, finns dom… vill Margareta att Froman ska köpa en ring åt henne, detta är något som 

ingen verkar ifrågasätta eller tycka är konstigt, förutom Froman en aning i början, vilket leder 

till slutsatserna att antingen ansågs inte detta vara överkonsumtion eller så var 

sparsamhetsidealet inte lika strängt då. I Sten Stensson kommer tillbaka har Karin haft ett 

beroendeproblem med morfin som hon lyckats besegra, dock står hon nu i skuld till banken 

som hon tagit pengar ifrån. Denna storstadstjejs problem kan ses i den mer fula och negativa 

bemärkelsen av överkonsumtion, att man lever över sina tillgångar. Stens föräldrars negativa 

inställning till storstaden och filmens framställning av Stockholm ger en bild av staden och 



 

78 
 

stadslivet som överkonsumerande och föräldrarna är negativa till detta och sparande 

frammanas. Sten ska ju trots allt till Stockholm för att rädda ungdomen som lever ett dåligt liv 

i hans mening. 

I Änglar, finns dom… visar deras matkonsumtion och exempelvis servisen som används 

hemma hos Margareta på prestige och status. Rolfs bil visar på hans egen status som en ung, 

framgångsrik överklassman och redare. I Raggargänget fikas det en hel del med vissa varor, 

exempelvis Coca-Cola och deras frekvent förekommande bilar visar på en prestige och status. 
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5. VÄLFÄRD OCH KONSUMTION SKILDRAD I SVENSK 60-TALSFILM - 
SLUTDISKUSSION 

Under första halvan av 1900-talet hände det mycket i Sverige. Landet industrialiserades, 

produktionsförhållandena förändrades drastiskt exempelvis från att sitta hemma och sy sina 

egna kläder till att de masstillverkades i stora textilfabriker i stora produktionskedjor på 

löpande band. SAP realiserade genom sina lagar och reformer en standardisering av 

majoritetens levnadsförhållanden som också förbättrades markant. Allt detta tillsammans ledde 

till att den nya arbetarklassen fick en ökad konsumtionskraft samtidigt som 

produktionspriserna sjönk tack vare den nya teknik som industrialiseringen förde med sig. 

Detta i sin tur ledde till att det skapades fler arbetstillfällen och allt fler var tvungna att köpa 

hel- eller halvfabrikat vilket i sin tur ledde till en ökad efterfrågan på marknaden. Detta 

resulterade i en positiv utveckling som starkt bidrog till den redan positiva bild av 

välfärdspolitiken som ändå fanns. Marx uppfattning om att varans värde först bestäms i 

produktionen och sedan ytterliggare på marknaden kan kopplas till detta genom Marx egen 

åsikt att en varas värde och pris är kopplade till marknadens bytesmekanismer. I och med den 

förändrade och ökade efterfrågan som kom på marknaden för olika och fler varor kunde priser 

höjas och en starkare konsumtionsmarknad etablerades. Marknaden fick en förändrad och 

mycket större roll i det ”nya” samhälle som välfärdspolitiken frambringat. Allt var skapat och 

designat för att det skulle ha en samhällelig nytta, det var själva poängen med alla nya 

förbättringar som samhället genomgick. Högre levnadsstandard och effektivare hushållning 

genom de nya hjälpmedel som kom ut på marknaden är ett tydligt exempel på Marx 

uppfattning att en vara enbart är en vara om den skapar ett samhälleligt bruksvärde. Alltså kan 

vi utifrån denna definition se att välfärdsamhället var ett produktionssamhälle som lyckades 

skapa just varor. 

Sedan kan varor i sin tur ha olika funktioner. Hebdige skriver om att varor kan vara ett 

symboliskt uttryck för en kulturell identitet eller stil, något som går att koppla till hur 

palestinasjalen i Sverige varit kopplad till en viss identitet och till vänsterpolitiska åsikter.  Vi 

har även sett hur detta gestaltas i Raggargänget genom de bilar de har och den typ av kläder 

de använder. 

Ungdomarna började ses som offer för det skiftande samhälle de levde i. Där de under 1900-

talets början setts som en del i den samhälleliga hegemonin och som bärare av det historiska 

arvet sågs de nu istället som frikopplade detta. Delvis beror det på att det var de som skulle 
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vara med och skapa det nya samhället som formades av den politik som SAP förde, men även 

för att denna politik till stor del inte förts innan deras makttillträde. Det var också nu som 

ungdomarna började revoltera mot det samhälle de levde i och den dominerande kulturen 

genom att skapa sina egna konsumtionsmönster och värderingar. Detta kan man dock bara 

säga vara frikopplat från den rådande hegemonin till viss del då det måste vara tillåtet med en 

del oliktänkande strömningar som tas upp i hegemonin eller får existera vid sidan av. 

Raggarkulturen som gestaltas i både Sten Stensson kommer tillbaka och Raggargänget är 

exempel på detta. Att ungdomar revolterar genom att anamma olika stilar, vanor och 

beteenden som hör samman med olika subkulturer är ett vida känt fenomen. Ungdomar 

skapade ett nytt stadium i livet där man skulle prova på olika identiteter, och denna 

ungdomsperiod växte sig starkare och inkorporerades mer och mer i den rådande hegemonin. 

Det blev alltså en strömning som togs upp i den dominerande kulturen.   

Välfärdssamhällets grund ligger i Per Albin Hanssons folkhemstankar och vi anser att man i 

Hanssons familjeanalogi kan säga att staten och därmed det regerande partiet, i detta fall SAP, 

kan ses som fadern i familjen. Det är fadern som är familjeöverhuvudet och det är han som 

skyddar familjen och bestämmer hur saker och ting bör göras. Alla utredningar, betänkanden 

och organisationer som växer fram under denna tidsperiod så som Aktiv Hushållning, spelar 

därmed en avgörande roll för hur samhället och dess konsumtionsmönster bildades. 

Folkhemmet med den svenska modellen erbjöd en struktur och en trygghet för många 

människor, något som tidigare saknats. Ofantligt mycket hände för att det fanns ett behov och 

det betydde i regel något positivt för majoriteten av befolkningen. Självklart innebar det dock 

inte att alla problem försvann och att hela processen i sig var problemfri. Man kan se det som 

att en ”räddande ängel” svepte över Sverige men samtidigt inte kunde hantera alla följder av 

de förändringar som infördes. Vi har kommit till slutsatsen att den svenska modellen och 

folkhemmet i mångt och mycket har varit något positivt för Sverige. Samtidigt måste man 

vara medveten om att inget är perfekt, minst av allt fenomen som skakar om ett helt samhälle 

i grunden. Att alla inte ansåg att den svenska modellen var någon förbättring för dem ingår i 

själva hegemonin som skapades med hjälp av dem. Om dessa missnöjda människor inte hade 

funnits så skulle modellen aldrig ha kunnat utvecklas och förbättras med tiden. Eftersom en 

hegemoni är en organisk företeelse måste det finnas både positiva och negativa strömningar 

till den konsensus som råder inom den dominerande kulturen. På samma sätt måste de 
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positiva strömningarna vara i stor majoritet eftersom dessa annars snart skulle frångå att vara 

de dominanta i samhället.  

I hegemonibegreppet ingår även den selektiva traditionen som är ett av de mest kraftfulla 

verktyg den dominerande klassen har när det gäller att uppnå konsensus inom samhället som 

de eftersträvar och som tjänar deras syften i högsta möjliga grad. Därför använde sig SAP av, 

och skapade sin egen selektiva tradition efter, de politiska mål de ämnade uppnå för att få med 

sig massorna och därmed inkorporera alla i deras nya tankar om folkhemmet och den svenska 

modellen. Detta kan vi koppla till de fattiga som lever i slummen i Änglar, finns dom… som 

lever under hemska förhållanden som sedan förändras genom att hela områdets status 

omvandlas. Det skapas en ny strömning åt det hållet och politikerna börjar lägga sig i och bry 

sig om området och dess invånare. Man kan också anta att det i arbetet med att förbättra 

området kommer att inledas försök att skriva om områdets historia, att skapa en selektiv 

tradition, för att människorna ska kunna acceptera området som något bättre och som ett 

område värt att satsa på och leva i. 

Nyheten och masskommunikationen styrs genom den dominerande klassen och därigenom 

SAP och därmed kan man säga att nyheten är ett viktigt verktyg för att upprätthålla balansen 

inom hegemonin. Detta kan understrykas med ett exempel som Baudrillard tar upp om hur 

bilden, tecknet och meddelandet konsumeras av oss och är en del av nyheten som i sin tur 

skapar den bild av världen som den dominerande klassen vill att vi ska ha. Detta behöver inte 

ses som en faktisk sanning utan det är den sanning den dominerande klassen försöker skapa. 

Redan kring sekelskiftet 1900 förekom bilden av den slösaktige svensken. Pedagogen Ulla 

Johansson menade att en del av samhällets elit trodde att arbetarna levde i överkonsumtion, 

medan flera undersökningar snarare visade på att arbetarna levde med en låg standard.137 

Överkonsumtion har, i Sverige, setts som något negativt och fult som måste arbetas bort, och 

genom att utbilda om sparsamhet och huslig ekonomi skulle överkonsumtionen minska.  

Det går definitivt att känna igen de tankar Marx hade om risken med vinstjakten som en metod 

för att skapa ekonomiskt förtyck. Successivt har modevärlden utvecklats till att nå alla klasser 

och alla klasser omfattas av ”tvånget” att klä sig och inreda sitt hem på ett visst sätt. Oskrivna 

regler av flera olika slag har skapats och detta har till viss del besannat Marx rädsla för förtyck. 
                                                 
137 Ulla Johansson, Att skolas för hemmet: Trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning  i 

den svenska folkskolan 1842-1919 med exempel från Sköns församling, enligt Aléx, Konsumera rätt, s.28. 
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Delvis handlar det om ett samhälleligt förtryck då Margareta måste ha en viss ring för att visa 

upp sin sociala situation och status, samtidigt som det inte är något hon verkar lida av, hon är 

mycket glad över ringen samtidigt som hon är mindre glad innan hon fått den. 

Särskiljningen av konsumtion som antingen hedonistisk eller asketisk kan kopplas till Spara 

och Slösa och förespråkandet för en sparsamhetsdiskurs i Sverige under 1900-talet. 

Gemensamt för alla dessa begrepp är just att man tagit fram två motpoler för att illustrera de 

olika sätt människan konsumerar. För Spara och Slösas del finns också ett mer predikande och 

moraliskt synsätt. Att den hedonistiska konsumtionskulturen kom till Amerika i början av 

1900-talet kan ha gett upphov till en rädsla att man även i Sverige skulle drabbas och då satte 

hela sparsamhetsdiskursen igång. Även konsumtionen sedd som en kvinnlig företeelse 

stämmer in då det var just kvinnorna som konsumerade för hemmet. 

När vi analyserat filmerna har vi märkt att kopplingen mellan dem och den samtid de utspelar 

sig i stämmer relativt väl överens. Den samtid vi jämfört filmerna med är då det samhälle vi 

tagit fram utifrån de historiska fakta vi granskat över vad som hände under 1960-talet, samt 

den utveckling som ledde fram till hur strukturen i samhället såg ut på 60-talet. 

Bilden som Änglar, finns dom… ger av sin samtid visar på en ganska korrekt bild av 

samhället. Filmen gestaltar visserligen tydligt överklassens liv och perspektiv på samhället 

men visar samtidigt de andra klasserna, fast ur överklassens perspektiv. Även om bilden av 

samhället i stort känns korrekt ligger det ett ”rosafärgat skimmer” över alltihop, något som 

antagligen har att göra med ämnet, förälskelse. Filmen är mycket vackert fotad och den känns 

väldigt mycket lyxig skärgårdssommaridyll och verkar tillhöra en lite mer lättsam kategori 

samt ger en romantisk film för ungdomar att gå på. 

Bilden Raggargänget målar upp av samhället är mer ur ett ungdomsperspektiv och deras liv, 

problem och vardag. Bilden känns rätt men den är oerhört färgad av den åldersgrupp som 

ligger i fokus och som även kan antagas vara målgruppen för filmen. Filmen är moraliserande 

när man ser till nykterhetsaspekten och är fördömande mot brott och kriminalitet. Samtidigt 

får vi veta att det inte alltid är personens eget fel såsom med Kritan som egentligen är en 

trevlig kille som hamnat i dåligt sällskap när han började umgås med Berra. Filmen visar även 

att ungdomar är lättpåverkade och visar på problematiken när en stark personlighet kan 

påverka en svagare oerhört lätt. Raggargänget är den mest allvarliga av filmerna och målar 

upp mer av en baksida av samhället än vad de andra filmerna gör, samt de svårigheter man 
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stöter på när vuxen- och ungdomsvärlden kolliderar. Denna film tar även upp problematiken 

med de utstötta och icke önskvärda i samhället och hur svårt det är att ta sig tillbaka in om 

man väl hamnat utanför. Detta exemplifieras väl genom Kritan och hans övervakare som 

verkligen tror på att han kan förändras medan Kritan själv inte tror det. Man får i filmen följa 

hur han hela tiden presenteras med möjligheter att förändra sitt liv till det bättre men hur han 

konstant genom Berras dåliga inflytande går miste om dessa chanser. Filmens målgrupp känns 

som primärt ungdomar men även vuxna för att visa hur fördomar om andra människor ofta 

ger en helt felaktig bild av personen eller fenomenet i fråga. Detta exemplifieras tydligt 

genom disponentens fördomar mot Svenne och resten av raggarna. 

Sten Stensson kommer tillbaka målar upp en mer negativ bild av det svenska samhället än de 

andra filmerna, dock med goda människor som försöker hjälpa till att ställa saker och ting till 

rätta. Vi kan dock anta att alla problem som tas upp i filmen med droger, prostitution och 

destruktivt beteende hos ungdomar är verkliga problem även om de är mer undantag från 

normen. Detta är också ett intryck som filmen ger, att dessa personer är på glid, men att de 

flesta andra har det ganska bra. Vi får även se den faktiska tillit som rådde till makthavarna 

såsom polisen och regeringen (SAP). Det verkar som om att de har tilltro till att dessa 

myndigheter finns där för att ta hand om dem när de inte kan ta hand om sig själva, 

exempelvis genom bidrag och ATP. Denna film skall dock påpekas är den mest komiska av 

de tre filmerna vi studerat. Den är mer uppbyggd som en buskis-film, därmed inte sagt att 

bilden skulle bli mindre riktig för det, bara att vinklingen och tonen då blir lättsammare. 

Genren i sig gör att den här filmen känns mer som en familjefilm som alla kan ha roligt till 

och lära sig någonting av, framförallt hur alkohol är något som bör undvikas. 

Ingen av filmerna målar upp en förvrängd bild av det svenska samhället utan alla ger en 

trovärdig bild av hur det faktiskt såg ut och var för de som levde då. Självklart är dock alla 

filmer påverkade av sina olika perspektiv sett ur vilken samhällsklass som står i fokus samt 

regissörens vision av vad han vill att filmen ska förmedla. Detta är metoder för filmskaparna 

att förmedla det de vill skildra och de har trots allt handlingar att följa och historier att berätta. 

En film kan inte heller berätta allt om det samhälle den utspelar sig i utan måste vara vinklad 

och avgränsad på något vis. Eftersom filmerna inte är några dokumentärer och antagligen inte 

haft som mål att skildra ett helt samhälle i sin samtid, anser vi att filmerna gjort ett bra arbete 

med att gestalta samtiden. 
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Varken i Änglar, finns dom… eller i Raggargänget gillar fäderna pojkvännerna innan de 

känner dem, något som kan kännas aktuellt ännu i dagens samhälle. De lär känna dem i andra 

sammanhang som inte kopplas till dottern och efter det är de godkända när de får reda på vilka 

de egentligen är. Detta tolkar vi som att filmerna vill förmedla att föräldrarna har mycket 

förutfattade meningar om ungdomar, att de ofta har fel och att man ska se till att träffa någon 

innan man dömer den. I både Änglar, finns dom… och Raggargänget handlar det alltså om 

auktoritära fäder och vi får se flera exempel på hur ungdomarna har en stor respekt för den 

äldre generationen i de flesta sammanhang.  

Änglar, finns dom… presenterar något nytt när det gäller ungdomen och deras roll i samhället 

samt det nya, friare samhälle som de representerar. Filmen innehåller ganska banbrytande och 

vågade scener för sin samtid när det gäller anspelningar på sex och samliv. Även Margaretas 

kläder när det gäller urringningar och korta shorts känns avklädda och vågade. Filmen, anser 

vi, skildrar den samhällsförändring som pågick under mitten av 1900-talet i Sverige och som 

gick mot ett öppnare samhälle och den tänjer på gränserna för det accepterade även om den 

idag kan anses vara oskyldig.  

Trots att vi kan konstatera att lagar om marknadsföring inte kom förrän på 1970-talet, och 

därigenom även lagar för produktplacering, ser vi hur det i både Änglar, finns dom… och 

Raggargänget klart och tydligt används produktplacering. Vi vet också att det var på 60-talet 

som produkter mer medvetet började användas som rekvisita för att skapa autentiska miljöer i 

filmer. Därför känns det självklart att dessa lagar snart skulle komma att utformas. 

Produktplaceringen i filmerna känns ofta medveten och strategiskt genomtänkt och ser ut att 

vara utformad för att publiken ska komma ihåg vad det var för märke som användes. 

Samtidigt är det uppenbart att produkterna används för att få en autentisk rekvisita. Denna 

rekvisita används dock ganska sparsamt och genomtänkt vilket gör att man ställer sig frågan 

om det inte är så att ett avtal förekommer mellan filmmakare och produktproducent. Ett 

självklart exempel på detta är Coca-Colas exponering i Raggargänget där vi även vet att 

företaget på 60-talet började placera ut sina produkter i filmer.  

Utifrån den konsumtionskraft som fanns på 60-talet och hur de filmer vi har studerat använder 

produkter i handling och miljö anser vi att det är troligt att publiken blev påverkade att köpa 

dessa varor som fick en hög exponering i populära filmer under denna period. Denna 

uppfattning förstärks eftersom biografen hade en annan roll än den har idag och TV inte hade 
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samma stora utbud vilket gjorde att fler gick på bio. Ungdomar som köpkraftig grupp gick 

mycket på bio.  

Skådespelare var då som nu förebilder för många unga och det som de gjorde, och det deras 

karaktärer gjorde, eftersom det i många fall anses som samma sak av fans, påverkade starkt. 

Därför kan man säga att skådespelarna hör till den dominerande klassen, om inte annat styrs 

de av den dominerande klassen som producerar filmerna, för att få de lägre klasserna att följa 

deras tankar för att upprätthålla balansen inom hegemonin. Skådespelare kan ses som redskap 

som används av den dominerande klassen för att förmedla deras vilja och tankar till de lägre 

klasserna. Den dominerande klassen i det här fallet var bland annat SAP och olika 

företagsledare.  

Det är avslutningsvis intressant att notera att det är ett möte mellan Sverige och Skåne som 

äger rum i Sten Stensson kommer tillbaka när Sten tävlar i 10 000-kronorsfrågan på Sveriges 

Radio. Med tanke på Stens föräldrars förutfattade meningar om storstaden Stockholm skulle 

detta kunna ses som en komisk gestaltning av den historiska fejden mellan Skåne och resten 

av Sverige där Skåne ville bryta sig loss från Sverige och tillhöra Danmark. 
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SAMMANFATTNING  

Uppsatsen studerar hur den svenska modellen har influerat det svenska samhället under första 

halvan av 1900-talet och detta gör vi genom att studera dess glansdagar på 1960-talet. För att 

få en inblick i hur samhället såg ut har vi gjort en historisk inläsning över perioden, både rent 

historiskt där vi sett till politiken och hur samhället fungerade samt de strömningar som var 

starka under uppbyggnaden av samhället under årtiondet. Dessutom har vi sett närmre på hur 

det såg ut rent konsumtionshistoriskt då. 

Det svenska samhället under 1960-talet domineras av de reformer och lagar som skapats av 

SAP för att utforma den svenska välfärdsstaten efter Per Albin Hanssons folkhemstankar. 

Från Hanssons tal 1928 och fram till 60-talet gick Sverige från att vara ett agrart samhälle till 

att vara ett industrisamhälle och parallellt med detta kom ATP:n, lagar som stärkte 

anställningstrygghet och lika lön för lika arbete, barnbidrag och en utvecklad barnomsorg då 

kvinnorna allt mer började frångå sin traditionella roll som husmödrar och bli en del av det 

nya samhället, framförallt inom tjänstesektorn.  

En annan sida var statens involvering inom varje aspekt av människors liv, inte bara genom 

bidrag och subventioner utan även när det gällde bostäder som inom miljonprogrammet 

byggdes samt den standardisering som följde med dessa. Dessutom påtog sig staten en 

fostrande roll som skulle hjälpa konsumenterna i det nya konsumtionssamhället där Slit och 

släng blev det nya mottot och det inte längre bara fanns tvål att köpa utan det var Lux och 

många andra märken på i grund och botten samma produkt. 

Den standardisering av de svenska bostäderna som genomförts i bland annat 

miljonprogrammet är ett symptom av den förändring som landet genomgick när det gick från 

att vara ett agrart till att vara ett industriellt samhälle. Denna förändring medförde även en 

ökad konsumtion i Sverige då industrialismen dels medförde att den arbetsföra delen av 

befolkningen hade mindre tid att spendera hemma och laga mat eller tillverka kläder. Detta 

medförde en kraftigt ökad inkomst för denna nya arbetarklass som växte fram, något som 

möjliggjorde en ökad konsumtion och efterfrågan på fler varor och tjänster. I och med denna 

ökade efterfrågan blev det även en produktionstillväxt vilket i sin tur skapade fler jobb. Det 

var en god cirkel och de flesta i den nya välfärdsstaten Sverige hade aldrig haft det som de nu 

fick det. I och med att situationen för de flesta var så bra så ökade även konsumtionen, 
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människor hade pengar att spendera och marknadsföring och reklam till specifika målgrupper 

blev allt vanligare och till en marknad i sig. 

Den samhällsteori vi använder oss av kretsar kring Williams tolkning av hegemonibegreppet 

som ett organiskt begrepp som symboliserar den konsensus som råder inom ett samhälle vid 

en given tidpunkt, det vill säga den dominerande kulturen. Det är alltså inget statiskt begrepp 

men för att kunna göra en analys av ett samhälle måste vi ändå frysa det och granska en 

ögonblicksbild, annars blir det för många variabler att ta hänsyn till. Inom varje hegemoni 

finns en dominerande klass som bestämmer vilka strömningar som tillåts tas upp i den 

rådande hegemonin samtidigt som det alltid måste finnas strömningar som motsätter sig 

densamma för att hegemonin ska kunna hållas levande. Ett av de starkaste verktyg den 

dominerande klassen har i bevarandet av sin maktposition inom hegemonin är den selektiva 

traditionen vilken gör att de skriver historien så att de ser bra ut och därför inte kommer att bli 

ifrågasatta på samma vis. 

De konsumtionsteorier vi använt oss av har framförallt fokuserat på den dominerande 

klassens konsumtionsmakt. Vi har även använt oss av teori som visar på konsumtionens olika 

funktioner som bland annat tillfredställande av basbehov och kvinnornas roll i konsumtionen 

med fokus på handling, shopping och varuhus. Vi har även använt oss av begrepp som ser till 

hur konsumenten som subjekt är antingen passiv eller aktiv i själva akten men även till den 

hedonistiska respektive asketiska konsumtionen. Till detta har vi lagt kopplingar till själva 

produktionen av varan samt marknadens pris i Sverige. 

Efter att vi skapat en bild av samhället och gjort en förberedande analys har vi gått vidare med 

vår filmanalys för att undersöka hur det verkliga svenska samhället såg ut då det 

porträtterades i filmer från sin samtid. De filmer som analyserats är Änglar, finns dom…?, 

Raggargänget och Sten Stensson kommer tillbaka. I studien har vi sett till faktorer som kön, 

ålder, produktplacering, klasskillnader, verklighetsanknytning och karaktärsporträtteringar. 

Vidare har vi gått närmre in och letat efter produktplacering utefter de konsumtionsteoretiska 

begreppen bakgrundsexponering, verbal, hands-on placering samt rekvisita. Med hjälp av 

dessa begrepp har vi skapat oss en bild av hur produkter används i dessa filmer. 

Avslutningsvis kan vi se, utifrån de resultat vi kommit fram till i vår undersökning, att de 

filmer vi studerat skildrar det svenska samhället realistiskt. Detta både sett till miljöerna och 

till de normer som rådde i samhället under den här tiden. Självklart ger ingen av filmerna en 
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heltäckande bild över hur samhället såg ut men de ger alla en realistisk och trovärdig bild av 

de delar av samhället som filmen skildrar. När det gäller produktplaceringen i filmerna 

handlar det framförallt om att skapa en realistisk miljö som skapar de rätta associationerna 

hos publiken. På det viset ser vi det inte som någon genomtänkt produktplacering även om det 

självfallet också förekommer på sina håll. Genom att analysera filmernas användning av 

produkter med de olika begreppen vi presenterat tidigare ser vi främst en produktanvändning 

som inte har ett kommersiellt syfte att enbart sälja. 
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Victor Günther  Edvin Adolphson 
Vaktmästare Bert Hagson  Sigge Fürst 
Louise Günther  Isa Quensel 
Karl-Evert Raeder  Gunnar Sjöberg 
Rolf Granér   Georg Fant 
Stenman   Torsten Lilliecrona 
Bergerus   Toivo Pawlo    

 

Manus och Regi  Lars-Magnus Lindgren  
Foto   Rune Ericson 
Musik   Evert Taube, Torbjörn Lundquist 
 
Filmens längd  105 min 
Genre   Svensk Klassiker 
 
 

  

 



 

 
 

BILAGA 2 RAGGARGÄNGET 
 
Rollista 
Disponent Oscar Kallgren  Sigge Fürst 
Mona Kallgren  Britt Damberg 
Kristina Kallgren  Maud Adelson 
Svenne Larsson  Morgan Andersson 
Berra   Ernst-Hugo Järegård 
Kritan   Jan-Olov Strandberg 
Lillen   Lars Göran Karlsson 
Ström   Arthur Fischer 
Olle   Arne Källerud 
Bosse   Carli Tornehave 
Maggan   Mona Andersson 
Sjungande ung kvinna  Laila Westersund 
Ung kvinna   Solveig Ternström 
  
Regi   Ragnar Frisk 
Manus   Per Lennart 
Foto   Bent Williams 
Musik   Charles Redland 
 
Filmens längd  88 min 
Genre   Svensk Klassiker 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

BILAGA 3 STEN STENSSON KOMMER TILLBAKA 

Rollista 
Sten Stensson  Nils Poppe 
Agda   Hjördis Petterson 
Putte   John Norrman 
Olsson   Claes Esphagen 
Rulle   Sten Lonnert  
Monsieur   Morgan Andersson 
Nilsson   Carl-Axel Elfving 
Polisassistent Gunnar Skoglund Tage Severin 
Kommissarie Fröberg  Hilding Rohlin 
Karin   Lena Brundin 
Stens far   Arthur Fisher 
Stens mor   Inga-Lill Åhström 
    
 
Manus   Nils Poppe och Rolf Botvid 
Regi   Börje Larsson  
Foto   Curt Cronwall 
Musik   Charles Redland 
 
Filmens längd  83 min 
Genre   Svensk Klassiker 
 

 

 
 
 


