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Abstract 

 

The 1960s was the stage for a global changes and the uprising of social movements. The world 

changed it´s form when the older generation was approach was set against the younger generation. 

The memories of the 1960s and 1970s are still present like a shadow in the Swedish society and in 

our culture. This period had the whole world on it´s toes and it took years before the political and 

civil unrest settled. 

 This study is an examination of the tv-serie Upp till Kamp (2007) and the film Tillsammans 

(2000), where the principal purpose is to examine and compare their representation of the use of 

history. The first part is looking at how both of the mediums are reconstructing the Swedish national 

narrative of the 1970s. And the second part is trying to put the films into a context by illustrating the 

contradicting attributes of how their societies are portrayed in these two films. These contradictions 

are based on four themes that is found in both of the movies; gender, generation, class and social 

movements. 

 The conclusion of the study shows that the two films are creating two different pictures of 

the 1970s Swedish society. Upp till Kamp are reconstructing the most common perspective in 

Swedish history; the male perspective. Where as Tillsammans illustrate the women’s everyday life 

and the social struggle, and it even shows the children’s perspective.  

 The comparison between how the two films use the four different themes was helpful in 

highlighting what type of narrative the two filmmakers chose for their view of the 1970s in Sweden, 

and what they chose to leave out. Which leads to a discussion about how film as a medium is a 

great tool for mediating history, but also due to the constant reproduction of the same type of 

narratives. And this shows why films that reconstruct history needs to be questioned, because other 

important narratives might be left out. 
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1. Inledning 

 

Det ”långa 1960-talet” stod scen för ett globalt skådespel där världen bytte skepnad, där det äldre 

och gamla ställdes mot det yngre och nyare. Det är en mytomspunnen tid, då allting stod på sin 

spets och vindar av förändring svepte över stora delar av världen. Protesterna mot Vietnamkriget 

växte, i Kina pågick kulturrevolutionen, västvärlden började dra sig tillbaka från sina kolonier och 

befrielserörelserna i tredje världen uppmärksammades av resten av världen. Den ekonomiska 

tillväxten i väst skapade sociala spänningar och konflikter gällande fördelningen av det nya 

välståndet. Med denna kontext som bakgrund började västvärldens ungdomar engagera sig i en ny 

kamp om frihet och rättvisa vilket resulterade i att de ställde sig emot det gamla och sin 

föräldrageneration.
1
 

 Johan Croneman, journalist och tv-krönikör, skriver att i Sverige har denna tidsperiod fått 

utstå både en konsekvent historieförfalskning, överdrivits, mytologiserats och förenklats.
2
 Den drar 

fortfarande upp känslor, och det finns delade meningar om hur man ska sammanfatta 1960-och 

1970-talet. Uttalanden som ”ett kulturellt nederlag” eller ”en period värd att förakta” är två åsikter 

från motståndare till vänstern, samtidigt som de inom vänstern som slogs för förändring använde 

beskrivningen ”en värld som plötsligt och oväntat rasade samman genom kaos av falska svepskäl”.
3
 

Det är även värt att påpeka att de flesta böcker som skrivits om radikaliseringen under 1960-talet är 

skrivna av de som själva var aktörer under denna tid, där ett exempel på detta är Kjell Östberg bok 

1968 när allting var i rörelse, där han till exempel nämner att skildringar av denna epok inte alltid 

tagits väl emot av de som själva var delaktiga i den.
4
 

 Denna period i vår svenska historia har undersökts och granskats sparsmakat, och jag tror att 

denna uppsats kan bli ett nytt tillägg till den forskningen som redan finns, då min analys av just 

dessa två populärkulturella verk inte gjorts tidigare. Mitt val av att använda mig av en tv-serie och 

en film är för att populärkulturen är närvarande överallt omkring oss, då den genomsyrar vår 

vardag. Medier – tv, reklam, film – präglar alltmer det sociala livet, och det är genom dessa som vi 

bearbetar och tolkar avgörande delar av vår historia och vår kunskap om oss själva och världen runt 

omkring oss. Simon Lindgren menar att populärkulturen både försöker att påverka och bidra i 

formandet av människors känslor, attityder, tankar, drömmar och livsstilar.
5
 

 

                                                 
1
 Kurt Almqvist, (red.), 2008, Betydelsen av revolutionsåret 1968 – Kårhusockupationen 40 år, Stockholm: Atlantis AB, 

s. 7. 
2
 ”Upp till Kamp, tv-serie”, Dagens Nyheter, nätupplaga, http://www.dn.se/kultur-noje/filmrecensioner/upp-till-kamp-

tv-serie/, 3/3 2015. 
3
 Kjell Östberg, 2008,“Sweden and the long ”1968” – Break or Continuity”, Scandinavian Journal of History, 33:4, s. 

339. 
4
 Östberg, 2008, s. 339; DN, http://dn.se/kultur-noje/filmrecensioner/upp-till-kamp-tv-serie/, 3/3 2015. 

5
 Lindgren, Simon, 2009, Populärkultur – Teorier, metoder och analyser, Lund: Studentlittertur, s. 7. 
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1.1 Syfte och Frågeställningar 

 

Huvudsyftet med denna uppsats är att analysera bruket av historia genom att jämföra tv-serien Upp 

till Kamp och filmen Tillsammans utifrån två olika tillvägagångsätt. För det första ska jag se hur de 

använder sig av historia för att återskapa en berättelse om Sverige under 1970-talet. Och för det 

andra kommer jag även att sätta in filmerna i ett sammanhang genom att belysa motsättningar som 

filmerna tillskriver sina samhällen genom de rådande maktstrukturerna och samhällsproblemen. De 

teman som jag kommer att analysera är generationskonflikter, klasskamp, genusrelationer och 

konflikten mellan socialdemokratin och vänstern. Dessa teman är utvalda för att de får ta stor plats 

och återfinns i båda filmerna, dock så är de konstruerade och visas upp på olika sätt.  

  

 

Frågeställningar: 

 Hur används historia och tidsperioden 1960- och 1970-talet i Upp till Kamp och 

Tillsammans? 

-     Hur framställs relationen mellan föräldragenerationen vs. ungdomsgenerationen? 

     -     Hur porträtteras relationen mellan kvinnor och män?  

            -     Hur gestaltas de sociala rörelserna och de fiktiva karaktärernas engagemang? 

            -     Hur visualiseras de olika samhällsklasserna och deras relation till varandra? 

 

 

 

1.2 Urval och Avgränsning 

 

Som tidigare nämnts så var 1960-och 1970-talet en period där samhället stod inför förändringar, 

både innanför och utanför Sveriges gränser. Dock så brukar det ofta var 60-talet som står i fokus, 

vilket till exempel historieforskaren Kjell Östberg och fackboksförfattaren Kurt Almqvist visar 

genom att sätta årtalet 1968 i fokus i sina böcker. På grund av detta har jag valt att rikta in mig på 

enbart det efterkommande 70-talet istället. Då detta var ett årtionde som förde med sig det som skett 

under 60-talet, men även utvecklade sina egna förändringar och maktstrukturer.  

 Jag har valt ut dessa två filmer för att de är skapade under 2000-talet, vilket ger en distans 

till perioden som behandlas. Samt att dessa filmer skapats av personer som själva var väldigt unga 

under den skildrande period vilket resulterar i att de har vaga minnen, vilket även det ger en distans 

till det som porträtteras. Detta är en viktig punkt då jag under min research insett att de flesta böcker 

om det svenska 1970-talet är skrivna av samma personer, och att dessa i sin tur själva var aktiva 
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under denna period och har sina egna bestämda åsikter om vad som hände och varför. De fyra 

temana är utvalda genom att jag återfunnit dem i båda filmerna, och en analys av dessa kommer att 

hjälpa till att framhäva hur de båda filmskaparna har valt att skildra (och inte skildra) sin historia 

om 70-talet. 

 

Upp till Kamp består av fyra avsnitt som heter 1965, 1968, 1972 och 1976, men för att inte 

uppsatsen ska flyta utanför sina ramar så har jag valt att avgränsa mig till början av 1970-talet. 

Detta gör att jag enbart kommer att koncentrera mig på att analysera de två sista avsnitten av Upp 

till Kamp (1972 och 1976). Men jag kommer att sammanfatta handlingen i alla avsnitt så att läsaren 

får en bakgrund till det som sker i de två sista avsnitten. Detta kommer även att ge mig en tydlig 

avgränsning då Tillsammans utspelar sig 1975. 

 Trots att Upp till Kamp är en tv-serie i fyra delar så kommer jag att benämna mina två valda 

avsnitt som en film i min undersökning, så när jag anger citat eller scener från filmen så kommer 

jag att skriva Film 1 eller Film 2 för att förenkla arbetet för läsaren att hitta det som jag hänvisar till. 

På ett fåtal platser i uppsatsen hänvisar till scener från de två tidigare avsnitten som inte ingår i min 

undersökning, och då har jag valt att hänvisa dessa vid sina riktiga avsnittsnamn för att urskilja att 

dessa inte ingår i undersökningen. 
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2. Metod och Källor 

 

 

2.1 Film som källmaterial  

 

Både Ulf Zander och Natalie Zemon Davis diskuterar i sina respektive böcker om hur användandet 

av film som källmaterial kan se ut. Zander menar att den väsentliga frågeställningen är hur filmen 

som källmaterial kan tillföra en förståelse för det förflutna som inte går att nå genom den skrivna 

historien.
6
 Det finns även kritik riktad mot användandet av historia i film då detta kan resultera i att 

filmskaparen kan anta konstnärliga friheter vilket i sin tur kan leda till spridning av felaktiga 

uppfattningar om det förflutna. Men Zander tar även upp den andra sidan av myntet där åsikten 

istället ligger i att historien har ett egenvärde och filmskaparen bör sträva efter att rekonstruera 

historien utefter dåtidens villkor. En annan åsikt är att all historia är en konstruktion, vilket Zander 

menar gör att historien alltid är i rörelse och tolkningar görs i samband med den rådande 

utvecklingen och de behov som det nutida samhället strävar efter.
7
 

 Zemon Davis pekar på att det finns två sätt att se på en film som källmaterial, i och med 

detta delar hon upp detta i två begrepp historisk biografi och microhistoria. Den historiska 

biografin följer en person och dess utveckling genom historien, medan microhistoria riktar in sig på 

en speciell händelse vilket ger ett bredare berättande och utrymme för djupare analyser. Genom 

dessa microhistorier kan filmer uppenbara både sociala strukturer och koder, samt spänningar 

mellan det traditionella och det nya.
8
 Davis skriver att själva skapandet av filmen har ett inflytande 

av hur den kan avläsas, då den gått igenom en lång rad av beslut gällande till exempel berättandet, 

inspelningsplats, skådespelare, musik etc. Dessa punkter har tillsammans en stor påverkan på vad 

som kommer att belysas och hur slutprodukten kommer uppfattas.
9
 I och med dessa punkter menar 

Davis att filmer och dramatiseringar kan ses som tankeexperiment gällande det förflutna, och inte 

som sann fakta. Den historiska filmen ska väcka tankar, frågor och känslor hos den som tittar, och 

så länge skillnaden mellan film och historia är synlig kan vi som åskådare se film som en källa av 

innovativa historiska visioner.
10

 

  

Mats Jönsson, professor i filmvetenskap vid Lunds Universitet, skriver att Upp till Kamp lanserades 

av SVT som en av deras storsatsningar under 2007, men trots detta så nådde de inte upp till de 

                                                 
6
 Ulf Zander, 2006, Clio på Bio – Om Amerikansk film, historia och identitet, Lund: Historisk Media, s. 14. 

7
 Zander, 2006, s. 15. 

8
 Natalie Zemon Davis, 2000, Slaves on Screen – Film and Historical Vision, Cambridge: Random House Canada, s. 6. 

9
 Davis, 2000, s. 7. 

10
 Davis, 2000, s. 14-15. 
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tittarsiffror som de förväntat sig och de sjönk även för varje avsnitt.
11

 Jönsson påpekar att 

tidsperioden som Marcimain och Birro valt att porträttera fortfarande besitter en närvaro i publikens 

hjärta och minne. I detta finns det även en del av publiken som själva var delaktiga under 1965-

1976 och på så sätt känner att de inte behöver en dramatisering av sina egna upplevelser.
 

Majoriteten av de som var kritiska i medierna var den äldre generationen, som själva hade upplevt 

detta årtionde i första hand. Detta kan ses som en del i att denna generation varit framgångsrika i att 

behålla en exklusivitet i hur idéerna och bilderna från 60-och 70-talet har förvaltats i media. Vilket i 

sin tur gör att det kan vara svårt för mer nutida tolkningar att få sin röst hörd.
12  

 

 I Jönssons artikel finns det även en kritik mot Marcimains användande av journal-och 

dokumentärfilmer som rekvisita och som en del av berättandet. Jönsson menar att detta påverkar 

autenciteten i filmen, på både gott och ont, eftersom det krävs mer förförståelse av publiken om 

tidsperioden.
13

 Detta visas också i de svårigheter som uppstod när Upp till Kamp skulle placeras i 

en genre. På framsidan av dvd-omslaget återfinns beskrivningar […]som en historia, en dramaserie, 

en krönika och en myllrande resa och en historia som utvecklas till ett dramatiserat dokument.
14

 

Jönsson är kritisk och menar att detta tilltag mycket väl kan ha förvirrat istället för att ha upplyst 

potentiella köpare. Och att denna förvirring kanske är en av svårigheterna i att göra ett verk som 

blandar både fakta och fiktion.
15

 

 

I motsats till Upp till Kamp så har Tillsammans prisats för sitt manus och karaktärernas 

lättillgänglighet. Filmen har jämförts med Moodyssons debutsuccé Fucking Åmål, men den anses 

även vara ett steg framåt i hans filmskapande då den lyckas göra karaktärerna och det svenska 70-

talet lätt att relatera till på ett personligt plan. I Tillsammans är det karaktärerna som står i fokus, 

vilket ger ett rikt persongalleri. Moodysson låter karaktärerna föra handlingen framåt, och rekvisitan 

fyller en funktion som tidsmarkör utan att ta över. Jag tror att Moodyssons persongalleri är den 

främsta anledningen till varför Tillsammans har hyllats för sin skildring, då karaktärerna oavsett 

genusidentiteter eller ålder får sina röster hörda och visar upp en bredare bild än Upp till Kamp. Den 

kritiken som jag dock vill lyfta är hur Moodysson trots detta breda spektrum ändå på ett sätt låter 

den manliga berättelsen ta överhand. Detta kan ses i hur han väljer att ge sina kvinnliga karaktärer 

vad som kan ses som manliga egenskaper, men detta kommer jag att komma tillbaka till längre fram 

i uppsatsen. 

 Annan kritik som går att hitta mot Tillsammans riktas mot att rekvisitan fått stå tillbaka i 

                                                 
11

 Mats Jönsson, 2008, “Marcimainstream? History in two contemporary Swedish Tv-series”, Film International, 5:6,    

s. 37. 
12

 Jönsson, 2008, s. 40. 
13

 Jönsson, 2008, s. 37. 
14

 Jönsson, 2008, s. 38-39. 
15

 Jönsson, 2008, s. 40. 
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filmen, vilket gör att man som betraktare inte får någon känsla för miljön som skildras. Jeanette 

Gentele från Svenska Dagbladet menar dock att scenografin lyckas framställa tidsperioden utan att 

överdriva åt något håll, vilket skapar en autencitet där 70-talet inte framstår som löjligt. I de flesta 

recensioner återkommer ordet nostalgi, att de som själva har minnen från 1975 känner igen sig i det 

dem ser på skärmen.
16 

Tillsammans fick även ett erkännande utanför Sveriges gränser, vilket pekar 

på att Lukas Moodyssons skildring lyckas återskapa en tidsperiod och autencitet som även 

människor i andra länder kan ta till sig och känna igen sig i. 

 

 

 

2.2 Metod 

 

Jag ska analysera Upp till Kamp och Tillsammans och de motsättningarna som filmskaparna lyfter 

fram och dramatiserar; genusrelationer, generationsrelationer, klass och sociala rörelser. Eftersom 

filmerna visar upp två olika bilder av 70-talet så kommer jag att undersöka dessa utvalda teman och 

se hur de porträtteras och utgå ifrån dem i min analys, då de är framträdande i filmerna och kan 

hjälpa till att diskuterar de rekonstruerade historiska berättelserna vi får se. Detta kommer 

tillsammans att visa hur filmerna väljer att reproducera och presentera 1970-talet i Sverige, och i 

och med det även vad som valts bort. 

 Min valda metod för min undersökning är vad Eva Blomberg har valt att kalla 

buljongmetoden, vilken kan ses som en blandning av innehålls- och diskursanalys. Där 

innehållsanalys syftar till att tolka innehållet, medan diskursanalysen handlar om innebörder och 

föreställningar.
 
I och med denna buljongmetod används både närläsning och omläsning av sitt 

källmaterial för att t.ex. se röda trådar och återkommande teman. Det kan ses som att man går 

längre och längre in i sitt material, tills man når fram till det innersta.
17

  Blomberg skriver att detta 

kan liknas vid att koka buljong på en höna, då den måste reduceras sakta för att få must, smak och 

färg.
18

 Denna analysmetod kommer att hjälpa mig att analysera båda mina verk var för sig och att 

urskilja de teman som jag har valt ut i båda filmerna, för att sedan sätta de två filmerna jämsides och 

jämföra de med varandra. Jag kommer även att använda mig av vad Eva Blomberg kallar 

nyckelscener, vilket syftar till att identifiera bilder och hur de konstruerar de fyra teman. Genom att 

identifiera samspelet mellan bild och text lyfts specifika scener fram där dessa framhäver de teman 

                                                 
16

 Sökord: Tillsammans, Svenska Filminstitutets nätupplaga, http://www.sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?itemid=43247&type=MOVIE&iv=Comments. 
17

 Eva Blomberg, 2006, Vill ni se en stjärna? Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1919-1953, Lund: Nordic 

Academic Press, s. 41. 
18

 Blomberg, 2006, s. 42. 
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som jag valt att fokusera på.
19

 I min undersökning så har jag valt att visa nyckelscenerna genom att 

de är centrerade i citatform genom texten, detta för att läsaren lätt ska kunna följa med i mina 

resonemang och diskussion. 

 

2.3 Historiebruk 

 

Mitt första forskningsperspektiv är även Roger Johanssons tema för sin undersökning i sin 

avhandling Kampen om historien – Ådalen 1931 där han ser hur våra föreställningar om det 

förflutna skapas i den föränderliga nutiden. Och hur innehållet i dessa föreställningar aldrig är 

definierade, utan fungerar som speglar som kan reflektera föränderliga motsättningar i det samhälle 

där föreställningen skapar sin mening.
20

 Men för att kunna ställa dessa frågor om hur det skulle 

kunna ha varit så måste man ha en tillgång till historien. Historia kan försvinna eller upplevas som 

att den placeras i bakgrunden, och det konfliktfyllda mötet mellan dessa olika historier kan få ett 

socialt- och moralisk värdeladdat resultat.
21

 Det är även viktigt att påpeka vikten av de olika 

kombinationerna av minne och glömska, för att kunna se historiebrukets funktion i en bestämd 

situation; eller i detta fall ett bestämt verk. Där man i senare generationer kan gå tillbaka och 

återupptäcka historien med nya perspektiv och intressen och på så sätt kan det förflutna omskapas 

på nytt och få en ny mening.
22

 

 Johansson för även en diskussion om hur audiovisuella medier kan bearbeta historia för att 

skapa en mening och en plats i historieskrivandet. Att audiovisuella medier till viss del kan visa upp 

en ny eller annan sida av ett historiskt skeende eller tidsperiod vilket kan resultera i att dess mening 

kan omvärderas.
23 

 Johansson menar att det är tid och sammanhang som är det centrala när man 

tolkar en film, då varje ny generation kommer att ge den ett nytt innehåll utifrån sin egen förståelse, 

sitt samhälles sociala konflikter och kulturella klimat.
24 

Det som gör att händelserna i Ådalen 

fortfarande lever kvar i minnet och berör, är att de även ingår i större motstridiga historier som 

ständigt återberättas.
25

 För historia är en del av hur ett samhälle kan skapa sin identitet och självbild, 

och detta gör att när ett samhälle skriver om sig själv och försöker förstå sin historia visar detta även 

på hur samhället uppfattar sin egen samtid.
26

 Johansson tolkar det som att historieskrivandet är en 

ständigt pågående aktivitet där vi alla deltar, och som samtidigt äger rum överallt i ett samhälle där 

                                                 
19

 Blomberg, 2006, s. 47. 
20

 Roger Johansson, 2001, Kampen om historien, Ådalen 1931 – Sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 

1931-2000, Lund: Hjalmarson & Högberg Bokförlag, s. 36. 
21

 Johansson, 2001, s. 35. 
22

 Peter Aronsson, 2004, Historiebruk – att använda det förflutna, Lund: Studentlitteratur, s. 73. 
23

 Johansson, 2001, s. 36. 
24

 Johansson , 2001, s. 381. 
25

 Johansson, 2001, s. 56. 
26

 Johansson, 20021, s. 41. 
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det finns mänsklig aktivitet. Det är så vårt historiska minne verkar; den historiska berättelsen kan 

påverkas utifrån historieskrivarens egen samtid och de värderingar som råder och konflikterna kring 

dessa gör att vi ständigt skriver om vår historia. Detta återfinns i filmer, då det oftast skapas ett rum 

och ett behov att se tillbaka till hur människor förr upplevde och tog sig igenom händelser.
27

 

 Johansson skriver om Ådalens plats i den svenska historieskrivningen och hur 

historiemedvetandet diskuterats, och hur detta har påverkat meningsskapandet gällande den bild, 

eller de olika bilderna som finns av vad som hände i Ådalen 1931.
28

 Detta är relevant för mig då 

många av de böcker om 60- och 70-talet är skrivna av personer som själva upplevt eller varit 

delaktiga under detta årtionde, vilket gör att bilden som ges av denna period är homogen. 

Undersökning av mina utvalda filmer kommer visa på hur man kan berätta och visa en och samma 

”bild” på två olika sätt, vilket gör att bilden påverkas genom vad filmskaparen väljer att placera i 

centrum. Johansson skriver även om hur händelsen i Ådalen har rekonstruerats inom filmmediet, 

och hur användandet av detta sätt att presentera historia kan påverka vår uppfattning om historien. 

Han menar att den historiska förmedlingen kan ses som en del av en kulturell produktion och det är 

i detta möte som föreställningar och myter om det förgångna skapas, befästs och förändras.
29

  Det är 

de olika ”bilderna” av Ådalen och dess betydelse som visar hur människorna i Sverige uppfattar vad 

som hände utifrån hur deras föreställningar om samhället såg ut då. Bilder svarar i den meningen 

mot hur vi föreställer oss innehållet i historiska skeenden, medan begrepp gör det möjligt att 

analysera dessa föreställningar och hur de tolkats in i den historiska berättelsen.
30

  Hur vi uppfattar 

oss själva och vår sociala samhörighet kommer till stor del att avgöra vad vi minns.
31

 Johansson 

menar att en populärfilm inte skildrar verkligheten, utan filmen arbetar med attityder och åsikter 

som står oss nära och är lätta för publiken att identifiera sig med.
32

  

 Denna diskussion kommer jag att använda mig av då den även kan appliceras på 1970-talet, 

då händelseutvecklingarna under denna tidsperiod fortfarande diskuteras och skrivs om. Och i likhet 

med hur Ådalen ingick i en större berättelse så har även 70-talet fått en djupare betydelse, då man 

från olika synsätt kan föra diskussioner om dessa händelser och hur de platsar i det svenska 

historiemedvetandet men även från ett globalt perspektiv.
33

 Så vad är 70-talets plats i Sveriges 

nationella berättelse, och kan mina valda filmer verka som en del av det sociala minnet från denna 

tidsperiod, eller är de bara en konstruktion av någonting som vi inte vill återuppleva och har lagt 

bakom oss? 

                                                 
27

 Johansson, 2001, s. 34. 
28

 Johansson, 2001, s. 32. 
29

 Johansson, 2001, s. 373. 
30

 Johansson, 2001, s. 38. 
31

 Johansson, 2001, s. 41. 
32

 Johansson, 2001, s. 373-374. 
33

 Johansson, 2001, s. 38. 
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 Mats Jönsson för likt Johansson en diskussion om bruket av historia i sin artikel 

Marcimainstream? History in two contemporary Swedish TV series där han diskuterar Marcimains 

tv-serier Lasermannen och Upp till Kamp. Jönsson menar att den svenska moderna historien har en 

central position inom det kulturella och politiska minnet, och att den till viss del hålls levande och 

stärkt genom olika representationer och rekonstruktioner.
34

 Och även om de flesta svenskar själva 

inte upplevt några av de händelser som dessa två tv-serier vittnar om, så kan det ske en påverkan av 

att i ett upprepande flöde se ikoniska bilder som under åren formats till ett vad Jönsson kallar 

prosthetic memory. Alltså ett minne som konceptuellt håller samman Sverige genom konstgjorda 

eller ensidiga föreställningar, och när redan kända versioner av det förflutna visas om och om igen i 

media så uppstår en känsla av att betraktaren känner sig som en del av en större berättelse.
 
Jönsson 

menar att det är just här som populärkulturella medier som film kan verka som ett hjälpmedel, då de 

kan ses som komplexa minnestexter vars innehåll kan ha en djupgående inverkan på en nation och 

dess invånare. Denna tankegång är användbar för denna analys då den samtidigt hänger samman 

med vad det är som berättas, vilkas historia är det som konstrueras och för vilken publik riktar sig 

filmskaparen till.
35

 

 

Kristen Hoerl, professor i kommunikation, diskuterar förställningar om det förflutna i sin artikel 

Mario van Peebles´s ”Panther” and Popular Memories
36

 of the Black Panther Party där hon 

analyserar filmen Panther och dess plats i den amerikanska nationella berättelsen. Likt Jönsson 

menar Hoerl att samhällen kan rekonstruerar sitt förflutna utefter behovet av den samtida kulturen, 

och att filmer som representerar historiska händelser oftast kan ses närma sig den ideologiskt, 

dominanta hegemonin.
37

 Men hon lägger även till att användandet av att ”komma ihåg” kan avslöja 

rådande ideologiska förvrängningar och på så sätt fungera som en kraft för social förändring och 

påverka det dominanta berättandet. Jag kommer att använda mig av hennes diskussion om de 

”gömda” historierna som är exkluderade från den nationella berättelsen. Det är dessa som utgör 

counter-memories, och som tvingar till en omarbetning av den existerade historien.
38

 Detta kommer 

att verka som ett bra tillägg till Johansson och Jönsson, då detta visar att filmen har en viktig del i 

både historieskrivandet och berättandet då den kan verka som en källa för både popular-memoriers 

(kollektiva minnen) och counter-memories (motståndsminnen). Och kan genom kommersiella 

syften spridas och bli lättillgängliga för en publik som kanske inte har resurser till att förstå det 

                                                 
34

 Jönsson, 2008, s. 37-38. 
35

 Jönsson, 2008, s. 38. 
36

 Med popular memories menar Hoerl kollektiva minnen som görs mer lättillgängliga genom mainstream media. 
37

 Kristen Hoerl, 2007, “Mario van Peebles´s “Panther” and Popular Memories of the Black Panther Party”, Critical 

Studies in Media Communication, 24:3, s. 208. 
38

 Hoerl, 2007, s. 209. 
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förflutna.
39

   

 
 
 Hoerl diskuterar även detta när hon skriver om hur van Peebles ville visa dåtidens 

afroamerikanska ungdomar på 90-talet hur de unga i medborgarrättsrörelsen under 60-talet slagits 

för både sina och deras rättigheter. Detta visar det arv som de bär på och som är del av en större 

nationell berättelse, samt så skapar det en medvetenhet om deras historia och samhälle. Han ville att 

bilderna av afroamerikaner som kämpar mot rådande maktstrukturer skulle stärka publiken och få 

dem att inse att även dem kunde kämpa för sociala förändringar i sin nutid, vilket även visar på hur 

filmmakare kan skapa film för politiska syften.
40

  

  Hoerl menar att när filmer gör anspråk på en historisk sanning genomsyras dessa 

rekonstruktioner av det förflutna med en social betydelse och spridningen av dessa filmmedier 

skapar det sociala minnet, och genom denna spridning får den sin historiska legitimitet då den hela 

tiden tolkas och omvärderas. Men det är också viktigt att påpeka att trots att populärkulturella 

medier hjälper oss att förstå vårt förflutna, så betyder det inte att alla rekonstruktioner av det 

förflutna härstammar från sociala minnen.
41 

  

 Avslutningsvis kommer jag även att använda mig av Peter Aronssons Historiebruk - att 

använda det förflutna där han skriver om begreppet monument. Aronsson menar att filmen blir ett 

minne, ett monument över en historisk händelse eller tidsperiod. Då ett monument tar ett rum i 

anspråk och på så sätt formar om det till en minnesplats där man markerar händelser som är av 

vikt.
42

 Detta kan appliceras på filmmediet, då minnesmärken och monument verkar för att vara både 

betydelsebärande och att delta i ett gemensamt rum, till exempel en nationell berättelse.
43

 I detta fall 

så går det att applicera de egenskaperna som Aronsson tilldelar monument på mina utvalda filmer, 

då de skapar ett eget rum med en egen (historisk) berättelse som innehåller ”minnen”, och detta gör 

att filmen blir en minnesplats som berättar sin version.  

   

Första delen i filmanalysen kommer att diskutera hur Upp till Kamp och Tillsammans använder sig 

av historia för att berätta sin historia om historien. Att använda sig av ett historiebruksperspektiv 

betyder att man är medveten om det urval och de skiftande sammanhang som iscensätter det 

förflutna i samtiden.
44

 Där kan historiebruk verka som en ram, och man kan skapa och studera mer 

ingående hur till exempel klass, kön, ålder och etnicitet behandlas och förhandlas.
45

 Så, när en film 

tolkas ”får den inte uppfattas som en enkel spegel av samhället, utan som en modell av 

                                                 
39

 Hoerl, 2007, s. 208. 
40

 Hoerl, 2007, s. 207. 
41

 Hoerl, 2007, s. 208. 
42

 Aronsson, 2004, s. 193. 
43

 Aronsson, 2004, s. 194. 
44

 Aronsson, 2004, s. 72. 
45

 Aronsson, 2004, s. 24. 
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verkligheten”.
46 

Den kan reproducera myter och föreställningar som finns i deras samtid, men den 

kan även visa och ställa upp en motbild. Den historiska förmedlingen blir en del av den kulturella 

produktionen. Och det är i detta möte som det skapas, befästs eller förändras och sprids 

föreställningar och myter om vår svenska historia.
47

 Film gör samhälleliga motsättningar 

hanterbara, så det är inte konstigt att 1960-talets motkultur fått relativt stort utrymme inom 

filmmediet.
 
Och att vi än idag är intresserade av denna tidsperiod som fortfarande är full av myter 

och orörda områden, men trots detta så behandlas och analyseras den om och om igen.
48

 

  

  

2.4 Filmgenre 

 

Anders Marklund diskuterar historiefilmens egenskaper i sin avhandling Upplevelser av svensk film 

– En kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985-2000. Marklund menar att 

egenskaper som en historiefilm måste inneha för att kunna placeras i genren är att etablera en annan 

tidsperiod, samt att åskådaren uppfattar att det som skildras inte utspelas i nutid. Detta görs på bästa 

sätt genom att knyta an till händelser från historien som redan är kända från det förflutna, och en 

sådan etablering av tid kan nås genom användningen och valet av rekvisita, bruk av berättarstämma 

och val av musik.
49

  

 

David Ludvigsson delar istället upp historiefilmens egenskaper i olika kategorier av audiovisuell 

historia, och anser att innan filmen börjar analyseras bör man fastställa vilket genrebegrepp som går 

att tilldela ens valda verk. Ludvigsson presenterar tre punkter: 

  

 1, film konstruerad av autentisk reportagefilm, dokumentär 

 2, film som försöker återskapa dokumenterade historiska händelser/situationer/personer  

 3, film som använder en historisk bakgrund för en fiktiv berättelse
50

 

 

Enligt ovanstående kan Upp till Kamp placeras i både kategori två och tre, då den återskapar 

verkliga händelser men den berättar även en fiktiv berättelse med fiktiva huvudkaraktärer mot en 

historisk bakgrund. Det finns även två kategorier inom genren dramadokumentär (som kan placeras 

                                                 
46

 Johannson, 2001, s. 373. 
47

 Johansson, 2001, s. 373. 
48

 Johansson, 2001, s. 374. 
49

 Anders Marklund, 2004, Upplevelser av svensk film – En kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985-

2000, Lund: Media-Tryck, s. 154-155. 
50

 David Ludvigsson, 2000, ”Den audiovisuella historien”, Makten över minnet – Historiekultur i förändring, Lund: 

Studentlitteratur, s. 83. 
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inom både punkt ett och två), beroende på vilket ord betoningen läggs; drama eller dokumentär. I 

detta fall så skulle jag säga att betoningen bör ligga på drama, då man använder sig av fiktiva 

karaktärer som rör sig i en värld som är uppbyggd kring både påhittade och verkliga, historiska 

händelser. En annan genre är historisk fiktionsfilm som ”använder en historisk bakgrund för en 

fiktiv berättelse”.
51

 Även här kan Upp till Kamp delvis placeras in då den använder sig av autentiska 

journal- och dokumentärfilmer på olika sätt för att befästa en känsla för tiden som presenteras.
52

 Här 

återfinns även Tillsammans då den tydligt presenterar en tidsperiod, men där dramaturgin har en 

överordnad ställning. Båda filmerna har producerats i samverkan med en rad olika bolag från 

Sverige och Europa, vilket kan ses som att det fanns tydliga kommersiella syften bakom skapandet 

av båda filmerna. När det kommer till reproduktion av historia inom film finns det en svårighet i att 

hitta en tydlig gräns mellan historia/fiktion, och båda dessa genrebenämningar och mina valda 

filmer visar att det är svårt att förena dessa och oftast måste något av dem bli styrande.
53

 

 

 

2.5 Kulturella myter 

 

Mitt andra forskningsperspektiv syftar till att jag ska analysera mina valda filmer utifrån fyra teman; 

genusrelationer, generationsrelationer, klassperspektiv och sociala rörelser. Till detta kommer jag 

använda mig av Simon Lindgrens Populärkultur – Teorier, metoder och analyser och hans kapitel 

om kulturella myter och motsatspar.  

 Lindgren kallar de centrala berättelserna myter och de styrs av underliggande strukturer i en 

given kultur. Dessa myter i sin tur bygger på tecken, vilket gör att det i mitt fall är filmens handling 

som är en myt och huvudrollerna som rör sig inom dess ramar är tecken. Dessa i sin tur bildar 

motsatspar som skapas genom att världen formas av kategorier som ömsesidigt utesluter andra, och 

det är ur denna process av likhet och åtskillnad som myternas betydelse formas. Beroende på vem 

som står i motsats till vem så skapas det olika relationer och mening. Detta visar även på vad som 

anses vara viktigast att visa, och vilken sida det är i det aktuella motsatsparet som får stå tillbaka.
54

 

Sådana motsatspar återfinns i båda filmerna, och de som jag kommer att koncentrera mig på är 

relationen mellan kvinnor och män, föräldragenerationen och ungdomsgenerationen, relationen 

mellan de olika samhällsklasserna och hur de olika sociala rörelserna framställs. För trots att 

filmerna har skilda utgångspunkter och berättarmönster så visar dessa motsatspar att det går att 

återfinna likheter i regissörernas bilder och representation av 70-talet. 

                                                 
51
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 När det kommer till kulturella myter är en av de viktigaste punkterna att dekonstruera samt 

ifrågasätter tecknen, vilket kan hjälpa till att belysa vilkas verklighet som lyfts fram och vilkas som 

undantrycks.
55

 Sven Hansell skriver i Du är normal! Kön, norm och frihet i Lukas Moodyssons 

filmer att personliga identiteter som grundar sig i en tillhörighet med en dominant social kategori 

medför uteslutningar och ojämlikheter. Hansell menar att ibland så måste ett etablerat samförstånd 

kritiseras, och för att göra det så måste man synliggöra homofobi, intolerans och jämlikhetsfrågor.
56

 

På så sätt ifrågasätts och belyses genusordningar, maktanspråk och den hegemoniska maskuliniteten 

som existerar i samhället.
57

 I och med detta är det väsentligt för min filmanalys att presentera och 

analysera de teman och motsatspar som jag valt ut. I och med att synliggöra dessa två motpoler så 

blir det tydligare vad filmskaparen har lagt sin tyngd på i sitt historieberättande, och vad som inte 

anses intressant.
58

 För att få en mer omfattande filmanalys bör man inte bara utgå från sin valda 

text, utan även se på liknande medier och hitta gemensamma nämnare.
59
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3. Tidigare Forskning 

 

3.1 Forskningsläge 

 

För att kunna ge en historisk bakgrund av det svenska samhället från början av 60-talet och fram till 

när filmerna tar vid så kommer jag använda mig av Sveriges Historia 1965-2012 av Kjell Östberg 

och Jenny Andersson och Det långa 1990-talet – När Sverige förändrades även den av Kjell 

Östberg (red.). För att kunna ge en historisk förankring till vissa scener och händelser som 

reproducerats i filmerna kommer jag använda mig av 1968 – När allting var i rörelse av Kjell 

Östberg där han ger en översikt och diskuterar 60-talsradikaliseringen, alla de sociala rörelser som 

trädde fram och kämpade för sin sak, och hur radikaliseringen bytte skepnad när den trädde in i 70-

talet. En annan del i Östbergs diskussion är hur man ska se på uppfattningen av denna tidsperiod då 

den kan skilja sig beroende på vem man frågar. Samtidigt pekar han på vikten av att fastställa vad 

som är myt och vad som är verklighet samt vilket arv de kommande generationerna kommer att ha 

från denna tidsperiod.
60

 

 För att ge en bakgrund till kvinnorörelsen i min analys gällande temana genusidentitet och 

sociala rörelser kommer jag använda mig av Emma Isakssons avhandling Kvinnokamp – Synen på 

underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen. I denna avhandling diskuterar hon hur 

kvinnorörelsen som bottnade i den vänsterradikala rörelsen och ideologin växte sig stark under 

1960-talet och fick en ny klädsel under 1970-talet i form av nya grupperingar. Isaksson analyserar 

dessa grupper utifrån tre centrala begrepp: förtryck, kamp och frigörelse, vilket ger en bred analys 

gällande hur man såg på specifika kvinnoförtryck genom att se på karaktär, konsekvenser och vad 

som ligger bakom. Detta i sin tur hjälper till att föra fram olika aspekter på vad som kan rymmas 

inom begreppet kvinnokamp.
61

 För att kunna visa på skillnaden mellan kvinnor och män inom 

sociala rörelser kommer jag också att använda mig av Helena Hills En riktig revolutionär: Klass, 

kön och politiskt motstånd i den svenska 68-vänstern, där diskussionen kretsar kring hur 

maskulinitet rekonstrueras och reproduceras inom den svenska vänsterrörelsen och hur detta stod i 

relation till- och påverkade kvinnorna inom samma rörelse.
62 

Både Isaksson och Hill tar även upp 

begreppet dubbelförtryck, ett begrepp som visar på hur kvinnan i samhället förtrycktes av både 

makten och mannen. Detta är någonting som jag kommer att behandla vidare längre fram i min 

analys, då detta förekommer i mina filmer. Cecilia Trenter diskuterar historiekulturer och hur de 

                                                 
60
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utvecklas i mötet med minnet sin artikel I mötet med minnet – historiekulturer i Skandinavien. 

Denna artikel är ett bra komplement till både Isaksson och Hill då den hjälper till att breda 

diskussionen kring hur kvinnan och mannen valts att porträtteras genom historien, men även i 

diskussionen om historiebruk då Trenter skriver om hur tid och minne påverkar historien. Trenter 

menar att det personliga minnet förstärker historien och att tidsaspekten spelar en stor roll i vilken 

form historiekulturen uttrycker sig.
63

  

 

Kjell Östberg skriver att babyboomen efter Andra Världskriget gjorde att generation som på 1960-

talet blev vuxna var ovanligt stor, och för första gången i Sveriges historia kunde nu barn från 

arbetarklassen söka sig till de högre utbildningarna.
64

 Det var även lätt att få arbete om man inte 

ville studera, då den svenska industrin gick på högvarv och den offentliga sektorn växte. Detta 

tillsammans med välståndsutvecklingen, gjorde att fyrtiotalistgenerationen blev den första 

ungdomsgrupp som kunde bygga upp en egen ekonomi. Vilket gjorde att de blev en ekonomisk 

maktfaktor, vilket de kommersiella krafterna var snabba att snappa upp. Och ungdomskulturen 

började spridas i form av musik och mode.
65

 I mitten av 1960-talet började den nya 

ungdomskulturen att ta plats, då bland annat modskulturen växte sig starkare. De lät håret växa sig 

långt och klädde sig i enkla kläder, ifrågasatte auktoriteter och sökte sig till droger, musik och sex.
66

  

 Under de senare åren av 1960-talet kuliminerade radikaliteten i samhället, då det var en tid 

där värderingar ändrades snabbt. I Sverige är året 1968 det som står ut som det året då allting smälte 

samman. Då den blivande 60-talsvänstern växte upp i ett samhälle som internationellt präglades av 

det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen, vilket var en maktkamp där två stormakter 

kämpade om inflytande men det var även en konflikt gällande två ideologier och två ekonomiska 

system, vilket gjorde att världen delades upp i ett väst/öst. Efterkrigstiden präglades även av en 

avkoloniseringsprocess där det även fanns aktuella frågor kring vilka politiska system som skulle ta 

vid efter de koloniala regimerna.
67

 Kjell Östberg menar att det går att dela in 1960-talet i tre faser, 

där den första är början av 1950-talet till mitten av 1960-talet som verkar som en början där de 

gamla sociala rörelserna verkade som den första uppgången. Den andra fasen är 1965-1970, med 

1968 i mitten, som även kallas ”det röda 60-talet” med Vietnamrörelsen, studentrevolter och 

uppkomsten av nya sociala rörelser. Den tredje och sista fasen är 1970-talet då en radikal process 

intensifierades och en diversifiering började utvecklas. Detta gjorde att nya rörelser som kvinno- 
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och miljörörelsen stärktes och började ta plats, men även andra vänsterrörelser blev starkare.
68

  

 

Årtiondena efter det andra världskriget brukar benämnas som den svenska modellens klassiska 

epok.
 
Under efterkrigstiden blev begreppet välfärdstat ett legitimt sätt för staten att vidta åtgärder i 

utvecklingen i riktning mot demokrati och social trygghet.
69

 Den svenska välfärdsstaten fick sin 

slutgiltiga utformning under 1960-och 1970-talet på grund av den kraftiga expansionen av 

utbildning, vård och service. 

 Men inte långt efter att den svenska välfärdsstaten ansågs ”färdig” växte en stark kritik fram 

som inte bara kritiserade utformningen och innehållet i reformerna, utan även de politiska 

värderingar och idéer som ingick i detta bygge. Från det sena 1960-talet förändrades debatten om 

välfärdsstaten, och den gick från att tidigare ha omgetts av en enhetlig konsensus till att nu 

ifrågasättas från alla politiska håll. Detta ifrågasättande från 60-talsvänsterns håll menade att det 

svenska samhället gestaltades som ett byråkratiskt maktvälde där individens rättigheter 

underordnades.
70

 

 

Under 1970-talet växte många sociala rörelser fram och en av dessa var kvinnorörelsen, som under 

denna tidsperiod växte sig starkare och inom dess ramar fick många olika grupperingar, 

manifestationer och hållningar plats. Denna nya kvinnorörelse, som vuxit fram ur 1960-talets kamp, 

utgjordes av nybildade, utomparlamentariska och partipolitiskt obundna förbund. 

Ett nytt feministiskt begrepp myntades, kvinnofrigörelsefeminism, som var mer radikalt än sin 

föregångare. Nu ställde man krav på fundamentala förändringar där kvinnornas underordnade 

position i samhället var strukturellt förankrad i, och med det dubbla förtrycket i både den 

kapitalistiska och patriarkala samhällsstrukturen. En av huvudstrategierna var att använda termer 

som kollektiv kvinnokamp för att belysa solidariteten mellan kvinnor.
71

 I Sverige anses Grupp 8 

vara en av de första verksamheterna som arbetade för att ta ett kvinnogrepp på socialismen.
72

 Där 

studerade kvinnorna i en liten sammanhållen grupp ämnen som teoretisk litteratur, statliga 

utredningar och rapporter om kvinnors villkor. De rörde sig även utanför sin grupp ibland i syfte att 

försöka bilda opinion i frågor som var aktuella.
73

 Sommaren 1970 övergav Grupp 8 sitt arbetssätt 

och i och med det inleddes en ny fas, där Grupp 8 nu skulle fungera som en nätverk bestående av ett 

antal mindre enheter. Dessa enheter, lokalgrupper skulle ha sina egna möten och kunde på så sätt 
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intressera sig för de frågor som låg dem varmt om hjärtat.
74

 Inom ramen för den nya kvinnorörelse 

framfördes kritik mot de villkor som kvinnor levde under i 1970-talets Sverige.
75

 Under denna 

tidsperiod växte också en alternativ feministisk rörelse, Lesbisk Front, fram i Stockholm som även 

hade systergrupper i både Malmö och Göteborg. De arbetade för att synliggöra lesbiska kvinnor 

samt skapa en mötesplats för diskussion. Organisatoriskt så var Lesbisk Front uppbyggd på 

liknande sätt som Grupp 8 och fortsatte sitt arbete in på 1980-talet men under nytt namn, Lesbiska 

Feminister.
76

 

 

1976 vann det borgerliga partiet riksdagsvalet med Thorbjörn Fälldin i spetsen och avslutade på så 

sätt ett 44 år långt socialdemokratiskt styre. De fick ta över ett Sverige som klarat sig igenom en 

internationell lågkonjunktur, och som både hade en låg statsskuld och arbetslöshet. Men den 

expansiva politik som skänkt räddning genom lågkonjunkturen 1975-1976 skulle nu slå tillbaka 

vilket i sin tur drabbade den svenska exportindustrin hårt; så som varven, stålet, gruvorna och 

textilindustrin.
77

 Och trots att regeringen försökte att rädda den svenska industrin, var det många 

företag som tvingades läggas ner.
78 

Socialdemokraterna förlorade även i valet 1979 vilket gjorde att 

de liberala idéerna fortsatte att frodas och fick ett ökat genomslag i flera av partierna i riksdagen 

under 1980-talet.
79

 Där 1970-talets debatt hade handlat om vänsterorienterad socialliberalism med 

inslag av marxistisk kritik av kapitalismen, förändrades den under 1980-talet till att inte ifrågasätta 

kapitalismen överhuvudtaget och vara mer socialliberal eller nyliberalt inriktad.
80
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4. Undersökning - Tillsammans Upp till Kamp 

Här kommer jag att först presentera de två filmernas innehåll och bakgrund för att därefter 

analysera innehållet. 

 Upp till Kamp är uppdelad i fyra stycken 90 minuter långa avsnitt, där varje avsnitt utspelar 

sig under ett specifikt årtal; 1965, 1968, 1972 och 1976. Den sändes i SVT under 2007 och är 

skriven av Peter Birro och regisserad av Mikael Marcimain. Den är en samproduktion mellan 

Götafilm AB, Sveriges Television AB, Film i Väst AB, NRK och YLE FST.
 
2008 vann den i 

kategorin dramaserie vid den internationella TV-festivalen Fipa i Frankrike och för bästa tv-drama i 

tävlingen Prix Italia, men mottagandet i Sverige blev mer ljummet än vad SVT hade räknat med. 

 Tillsammans hade biopremiär 2000 och är både skriven och regisserad av Lukas Moodysson. 

Filmen är en samproduktion mellan Memfis Film AB, Zentropa Entertainment ApS (Danmark), 

Film i Väst AB, Sveriges Televison AB och Key Films (Italien). Den har vunnit 14 utländska priser 

och var nominerad till tre priser (bästa regi, bästa manliga biroll och bästa manuskript) på 

Guldbaggegalan 2001.
81

 

  

Analysdelen i denna undersökning är disponerad på så vis att den är uppdelad i två delar, i den 

första diskuterar jag historiebruket i de två filmerna och den andra delen är uppdelad i fyra avsnitt; 

ett för varje tema. Där kommer jag först att ta upp filmerna var för sig och visa hur de rekonstruerar 

det aktuella temat, för att sedan under rubriken tolkning visa hur jag tolkar detta samt ställa de två 

filmerna mot varandra. 

 

4.1 Upp till Kamp 

 

Huvudroller Tommy Erik Lena Rebecka 

 Pappa Ingvar 

Mamma Karin 

Pappa Gunnar 

Mamma Alice 

Pappa Rune 

Mamma Gunvor 

Mamma Sonja 

     

Biroller Timo - medlem i 

KFML(r) och 

arbetar på 

Arendalsvarvet 

Angelica – Eriks 

flickvän (hennes 

namn nämns inte i 

filmen) 

Roger – Pappa till 

Lenas dotter Ida 

Doktor Levander – 

Rebeckas chef på 

Sahlgrenska 

Sjukhuset 

 Johan – son  Ida - dotter Johan - son 
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Handlingen kretsar kring Tommy (arbetarkillen, musikern och drömmaren), Erik (överklasskillen), 

Lena (den intellektuella vänstertjejen från landet) och Rebecka (den idealistiska läkaren). Tommy 

arbetar som hamnarbetare men hans stora dröm är kunna försörja sig på musiken då han är sångare i 

bandet Tommy and the Heartbreakers, men egentligen vill hans pappa att han ska komma och arbeta 

med honom på Arendalsvarvet. Eriks pappa arbetar inom det militära och förväntar sig att hans son 

ska följa i hans fotspår, samtidigt som hans mamma får stå mall för den olyckliga, smått 

alkoholiserade överklasskvinnan som föraktar sin man och det liv de lever tillsammans. Lena bor på 

landsbygden med sin familj där normen och den högsta önskan bland hennes jämnåriga vänner är 

att gifta sig och skapa en familj. Men Lena längtar efter att studera och satsa på sin musik, så efter 

att ha blivit antagen till studier flyttar hon till Göteborg och bryter samtidigt mönstret och med sin 

föräldrageneration. 

 I Göteborg är klassamhället tydligt och ungdomarna som hittat en tillhörighet i 

modskulturen hänger på mötesplatsen Cue Club, som politikerna i staden vill stänga. De vill slå ner 

de ungas drömmar, då de känner att ungdomskulturen växer sig allt starkare och är ett hot mot 

samhället. Tommy och Erik finner varandra genom deras kärlek till Bob Dylan och hans texter, där 

hittar de en gemensamskap i sin längtan att gå emot sina fäders framtidsplaner gällande deras liv. 

Lena träffar Tommy på Cue Club, och de två och Erik börjar umgås och mellan Lena och Tommy 

växer det fram en romans. När polisen på grund av ett vräkningsbeslut stormar Cue uppstår det 

kravaller och skadas Tommy och förs till sjukhus. Där blir han omhändertagen av läkarkandidaten 

Rebecka som sedan följer med honom till Göta Älvstranden där hon får träffa de andra två. Tommy 

och Erik beslutar sig för att resa till USA för att få uppleva musiken och drogerna i händelsernas 

centrum, vilket även gör att Tommy lämnar Lena ensam kvar i Sverige. 

 

Lena är med FNL-grupperna (Sydvietnams Nationella Front)och protesterar utanför den 

amerikanska ambassaden för att protestera mot Vietnamkriget, samtidigt som Rebecka nu studerar 

till barnläkare och gör sin praktik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Även hennes bakgrund 

ligger i arbetarklassen baserat på att hennes mamma arbetar som tvätterska i sjukhusets tvätteri. 

Både Lena och Rebecka har börjat engagera sig i FNL, och bor båda två i ett kollektiv där de flesta 

arbetar inom organisationen. Vi får även se att de har ett kontor där de skapar sina flygblad och 

skyltar inför protesterna. 

 Erik kommer tillbaka från USA och väljer att göra värnpliktstjänstgöring, men hans riktiga 

önskan är att öppna en egen krog. Så hans mamma ställer ett ultimatum; om han fullgör värnplikten 
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så får han de pengar han behöver. Även Tommy kommer så småningom hem från USA, där han gått 

i samma demonstrationståg som Martin Luther King, hört the Doors och Bob Dylan spela och 

träffat Alan Gainsborough. Tommy fortsätter att leva sin rock´n´roll-dröm, men efter en misslyckad 

comeback sjunker han djupare ner i drogträsket och börjar missbruka heroin. Erik gör vapenvägran 

och sätts som följd i fängelse under en kortare tid. Lena får erbjudande om ett skivkontrakt, men då 

hon inte får sjunga sina politiska sånger tackar hon nej. Hon känner att hon står i ett stillestånd 

politiskt och går hon med i KFML(r). Tommy bor i Hagakvarteren och hittas medvetslös efter en 

överdos av Rebecka som tar honom till sjukhuset. 

 

Efter att Rebecka hjälpt Tommy att bli alkohol-och drogfri efter sin överdos, blir de ett par. Tommys 

far hjälper honom att få en anställning vid Arendalsvarvet, där stämningen är kaotisk då facket med 

hans far i spetsen arbetar för ett fackligt avtal där arbetarnas löner ska sänkas. KFML(r) får en stark 

position på varvet, där även Tommy är medlem och de arbetar för att alla ska gå i strejk för att visa 

sitt missnöje.  

 Samtidigt har Rebecka fått fast anställning som läkare på Sahlgrenska Sjukhuset. Hon blir 

upprörd när det går upp för henne att sjukhuset kastar medicin som blivit gammal istället för att 

sända dem till Palestina. Detta gör att hon börjar stjäla den och ger den till PLO som kan skicka den 

vidare. 

 Lena arbetar numera som lärare, men är fortfarande politiskt aktiv i en rörelse som numera 

står och väger mellan den sovjettrogna stalinismen och den uppblommande maoismen. Hon deltar i 

ockupationen av Hagahuset. Eriks klubbimperium går allt bättre, i och med discovågen som sköljer 

över Sverige. Han blir aktiv i högern då det går upp för honom hur mycket av hans pengar som 

försvinner i skatter och sociala utgifter, samtidigt som det enligt vänstern är han som är utsugaren. 

Både Rebecka och Lena väntar barn. 

 

Tommy utbildar sig till journalist, samtidigt som hans pappa kämpar för ett fack som är splittrat och 

för att rädda arbetena på nu nedläggningshotade Arendalsvarvet. Tommy tar ut radikaliteten från sin 

ungdom i sin journalistik, och lyckas bli ovän med sina arbetskamrater. Han får ett återfall och 

Rebecka hjälper honom återigen att ta sig ur det, denna gång med deras son som motivation. Lena 

arbetar fortfarande som lärare och bor med sin dotter i en lägenhet i ett miljonprojekt. Sahlgrenska 

infiltreras av Sjukhusspionen och Rebecka blir utpekad som en ”obekväm person” för sina politiska 

åsikter och ståndpunkter. Detta resulterar i att hon lämnar in sin avskedsansökan. Valet 1976 blir en 

milstople då vänsterns och den socialdemokratiska dominansen under ett halvt sekel byts ut mot en 

borgerlig valseger. 

 Rebecka och Tommy gifter sig, och under bröllopet blir Tommy påmind om sitt förflutna då 



 

24 

 

hans gamla langare konfronterar honom utanför festlokalen, vilket resulterar i att Erik blir skjuten i 

bröstet.
82

 

 

4.2 Tillsammans 

 

Arbetarklassfami

lj 

Elisabeth Rolf – Elisabeths 

man 

Eva - dotter Stefan - son 

     

Kollektivet 

”Tillsammans” 

Göran – 

Elisabeths bror 

Lasse – Separerad 

från Anna och 

studerar på 

universitet 

Klas – kär i Lasse Signe och Sigvard 

– ett par som bor i 

kollektivet, 

medlemmar i gröna 

vågen-rörelsen och 

lämnar kollektivet 

för ett annat, 

Moder Jord 

 Lena – Görans 

flickvän 

Anna – Separerad 

från Lasse och nu 

öppet lesbisk 

Erik – medlem i 

KFML(r), arbetar 

som svarvare men 

är uppvuxen i 

överklassen 

Måne – Signe och 

Sigvards son 

  Tet – Anna och 

Lasses son, är 

döpt efter Tet-

offensiven i 

Vietnam 

  

     

Grannfamiljen Ragnar – styr sin 

familj med 

järnhand, och ser 

ner på allting som 

inte hör till 

normen 

Margit – Ragnars 

fru, lyder sin man 

men försöker 

samtidigt skydda 

sin son mot 

honom 

Fredrik – trivs inte 

hemma, men hittar 

en vän i Eva 

 

     

Biroller Birger – bor 

ensam, blir vän 

med Rolf efter att 

han hjälpt Birger 

med hans handfat 

i badrummet 
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Elisabeth flyr sin alkoholiserade man Rolf efter att de bråkat vilket resulterat i att han slagit henne. 

Hon ringer sin bror Göran som kommer och hämtar dem och tar med dem hem till sitt kollektiv 

”Tillsammans”, med är även Elisabeths barn Eva och Stefan, som inte är lika glada över flytten. 

 I kollektivet bor även Görans flickvän Lena och dem lever i ett öppet förhållande, där de får 

ha sex med andra människor om den andra ger sitt samtycke. Här bor även det separerade paret 

Anna och Lasse, som gått ifrån varandra då Anna under en terapisession insett att hon är lesbisk. De 

har även sonen Tet tillsammans. En annan inneboende är Klas som är öppet homosexuell och vars 

största dröm är att träffa någon att spendera livet med, och att bli hemmafru. Erik är född in i 

överklassen men har sagt upp kontakten både med sin familj och bakgrund och är nu medlem i 

KFML(r). Erik arbetar som svetsare och menar att arbetarnas revolution är nära, och att de andra i 

kollektivet borde inse vikten av att stå upp mot makten som styr. Det finns en till familj boende i 

Tillsammans, och det är Signe och Sigvard med deras son Måne. De lever efter den gröna vågens 

ideal, och tycker att de andra i kollektivet allt mer går ifrån deras tidigare ideal och värderingar. 

Efter att Göran och Lasse köpt en tv så utbryter det ett missnöje och Signe och Sigvard väljer att 

flytta till ett annat kollektiv, Moder Jord. 

 

Som publik får vi se kollektivet Tillsammans genom Eva och Stefans ögon. De trivs inte alls i 

kollektivet till en början, och tycker att alla som bor där är konstiga. Göran fixar till en skrubb så att 

Eva ska få ett eget rum, medan Stefan och Elisabeth delar rum. När Eva inte sitter i sitt rum, så 

sitter hon ute i Görans folkabuss som står utanför på gatan. En kväll kommer grannpojken Fredrik 

cyklande förbi och de börjar prata med varandra. De finner varandra i en längtan efter att känna 

gemenskap och genom att de inser att de båda har lika mycket nedsatt syn, och att de skulle kunna 

byta glasögon med varandra.  

 Fredrik har växt upp i en borgerlig medelklassfamilj, där hans båda föräldrar ser snett på 

allting som rör sig utanför mallen av vad de tycker är normalt. De står till exempel i fönstret och 

spionerar på kollektivet med kikare, och säger kommenterarer som om det är lagligt att bo så många 

tillsammans i ett hus. Det finns ingen kommunikation i huset, och Fredriks pappa spenderar mycket 

tid nere i källaren där han säger att han snickrar, men egentligen står han och tittar i sina 

porrtidningar. Fredriks mamma vet mycket väl vad hennes man gör nere i källaren, och suckar djupt 

när hon hör hur hammaren rytmiskt slås i bordet. Efter att Fredrik kommit hem försent en kväll slår 

hans pappa honom så hårt att hans glasögon går sönder. Fredrik blir så arg att han tar sin pappas 

porrtidningar och kastar in dem på sina föräldrar när de sover, och sedan flyttar han in hos 

kollektivet och vägrar att gå hem igen. 

 



 

26 

 

Barnen Stefan och Tet börjar umgås, och de hittar på egna lekar där till exempel en är Pinochet och 

den andra blir torterad. Elisabeth och Anna finner varandra, och Anna presenterar nya feministiska 

tankegångar för Elisabeth när det kommer till män och politik. Samtidigt kan man anta att Anna 

försöker flörta med Elisabeth, vilket Lasse uppmärksammar och reagerar genom att börja bråka med 

Anna. Klas försöker närma sig Lasse och fånga hans uppmärksamhet, men Lasse menar att han inte 

är intresserad. Till slut ger sig Lasse och säger att Klas får göra vad han vill med Lasses penis under 

ett par minuter, och om Lasse blir upphetsad har Klas vunnit. Görans flickvän Lena vill ha sex med 

Erik och ber Göran om lov. Under tiden de ligger med varandra så ser vi hur Göran ligger i sin säng 

och hör allting. Efteråt kommer Lena in till Göran och börjar berätta om sin upplevelse och att detta 

var första gången hon fått orgasm. Enligt henne beror detta på att hon kunde slappna av då det inte 

var några känslor inblandade med Erik. Göran börjar må illa, och springer in i badrummet och spyr 

i toaletten. När Erik sedan väljer att flytta från kollektivet blir Lena ledsen och spenderar sina hela 

dagar i sin säng medan Göran passar upp på henne.  

 Rolf inser så småningom att han inte klarar sig utan sin familj. Genom sitt arbete träffar han 

den ensamma Birger, som bjuder Rolf på öl och berättar om sitt liv och hur bra och roligt han trodde 

att hans liv skulle bli efter att han hade skiljt sig från sin fru. Men istället så slutade det med att han 

nu spenderar dagarna helt ensam. Några dagar senare ringer Birger igen och säger att hans handfat 

gått sönder igen. Men det visar sig att han haft sönder det själv för att han tyckte att det var så 

trevligt att sitta och prata med någon. Vid denna tid har Rolf bestämt att han ska få ordning på sitt 

liv och börjar med att sluta dricka, så han tackar nej till en öl men vill gärna ha en kopp kaffe. När 

de sitter vid Birgers köksbord så berättar Rolf att han saknar sin familj, och det slutar med att han 

och Birger sätter sig i bilen och kör till kollektivet. När de kommer fram ringer Rolf på med en 

bukett blommor i handen, men Elisabeth vägrar att öppna och säger att hon inte vill prata med Rolf. 

Att det är slut. Hennes bestämdhet och att hon äntligen står på sig tänder någonting inom Göran 

som springer upp till sitt rum och drar Lena ur sängen och skriker att han gör slut. Sedan kastar han 

ut henne och alla hennes saker ur huset, medan Rolf och Birger fortfarande står kvar på trappan. 

Rolf och Birger går och sätter sig i bilen och väntar, för Rolf vägrar att röra på sig förrän han fått 

prata med Elisabeth. Stefan kommer ut till bilen och Birger går en promenad så att de två kan prata. 

Stefan somnar till slut och Elisabeth kommer ut till bilen för att titta till Stefan och då ber Rolf 

henne att sätta sig i bilen så att de kan prata. Han ber om förlåt, och säger att han saknar sin familj. 

De bär in Stefan till sin säng och Rolf sover på soffan i vardagsrummet. När Elisabeth går ner till 

köket på morgonen står Rolf och torkar disken. De sätter sig vid matbordet och pratar om deras 

framtid tillsammans. Elisabeth mjuknar men säger samtidigt att hon inte vill flytta från kollektivet, 

och att det måste ske några ändringar om de ska ge det ett nytt försök. Till exempel vill hon börja 

arbeta och inte bara gå hemma och passa upp på alla andra i familjen.  
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 Filmen slutar med att alla i kollektivet tillsammans med Fredrik, grannfrun och Birger spelar 

fotboll tillsammans i snön på kollektivets tomt.
83

 

 

4.3 Historiebruk i Upp till Kamp och Tillsammans 

 

Den främsta frågan vi måste ställa oss är hur filmmakarna skapat en känsla av 1970-talet i sina 

filmer, och svaret är att både Marcimain och Moodysson använder sig av rekvisita. Detta är ett 

viktigt hjälpmedel i att befästa en tidsperiod som ska rekonstrueras och förmedlas. Johansson kallar 

detta för gestaltningskraft som bidrar till att försöka skapa en, för publiken, autentisk bindning till 

det förflutna.
84

 Gestaltningsformerna är betydelsefulla för berättandet och det räcker inte med att 

berättelser existerar objektivt i någon mening, de måste även levandegöras genom text, muntlig 

framförande och gestaltning i rummet.
85

  

 Användandet av detta ter sig lite olika i de båda filmerna. Marcimains 1970-tal utspelar sig i 

Göteborg, där staden och omgivningen har en betydande del i berättandet. Vi blir lotsade genom 

Tommys barndomshem i arbetarkvarteren, till Eriks föräldrahem i ett villaområde beläget ute vid 

vattnet. Vidare genom utelivet som representeras av Eriks krog och en strippklubb som visar på hur 

inställningen till porr och den kvinnliga kroppen normaliserades och blev en del av det svenska 

samhället. Karaktärerna har även kläder och frisyrer som andas den porträtterade tidsandan, Vilket 

hjälper till att stärka autenciteten genom att ge publiken nostalgiska tillbakablickar mot den tiden 

som varit.
86

 För att skapa sitt 1970-tal har Marcimain använt sig av journal- och dokumentärfilmer 

från SVT:s arkiv, vilka fungerar som ett kollage i inledning till varje film för att visa på hur världen 

utanför och det svenska samhället såg ut under denna period. Detta kan ses som ett försök att skapa 

en känsla för tidsandan som reproducerats, och dels för att binda samman filmerna då de endast 

behandlar ett specifikt årtal, 1972 och 1976. Det ska dock påpekas att Marcimain har gjort ett urval 

av vad han vill visa, så bara för att han använder sig av vad han kallar autentiska bilder, så behöver 

det inte betyda att de ger en korrekt bild av 70-talet. Johansson diskuterar detta i och med 

begravningen efter skotten i Ådalen, då den filmades av tre olika kameror vilket har gett tre olika 

bilder från denna händelse.
87

 Vilket gör att de tre dokumentära filmerna får sina orsakssammanhang 

genom att personen bakom kameran är den som väljer vad som ska filmas och var filmen ska 

klippas.
88

 Marcimain använder även dessa arkivfilmer som kulisser för att kunna berätta och väva in 

händelser som är hämtade ur verkligheten. Hur detta användande ser ut ser vi tydligt i scenen där 
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Hagahuset ockuperas och Marcimain varvar de dokumentära bildenar med sina egna bilder. Det 

som skiljer dessa åt är att arkivbilderna är svartvita medan de andra visas i färg, vilket kan vara 

svårt att urskilja då det samtidigt visas svartvita bilder av människor som klättrar in i huset på stegar 

och hur några hänger ut från fönsterna med banderoller i händerna. Över detta hörs ett ljudspår där 

en av skådespelarna ropar ut ockupanternas villkor som sedan glider över i en autentisk intervju av 

en ung man från den verkliga händelsen.
89

 Mats Jönsson menar att det finna ett problem med detta 

användande då Marcimain istället för att befästa och stärka sin berättelse gjorde blandningen av 

autentiska arkivbilder och fiktion att handlingen kändes spretig och svår att ta till sig. Detta har sin 

grund i att de två skaparna själva inte var en del av denna tidsperiod och att de behandlar en tid där 

de som var delaktiga på något sätt redan har sin egen syn på vad det var som hände. Detta 

tillsammans med att många av dessa människor helst inte pratar om sina upplevelser gör att vi i 

Sverige har en lucka i vår nationella historia, och som vi ser med Upp till Kamp så kan det vara 

problematiskt att försöka skapa ett sekundärt historieberättande.
90

 Då all representation som har 

med historiska upplevelser att göra bygger på att finna ting, platser och berättelser som kan arbeta 

med tidsgapet mellan vår egen tid och det förflutna.
91

 

 

Tillsammans använder sig av ett liknande sätt att befästa filmen i en bestämd tidsperiod som Upp 

till Kamp, då filmen börjar med att radionyheterna talar om att general Franco är död samtidigt som 

det visas en tillhörande textrad där vi som åskådare får veta att filmen utspelar sig i november 1975 

i Stockholm. På detta sätt använder sig Moodysson till viss del av det folkliga minnet som en 

kanvas för sin reproduktion av sitt 1970-tal. 

  Moodysson använder sig även av återskapandet av historiska miljöer, där scenografin och 

karaktärernas kläder är det som befäster tidsperioden. Scenografin skapades av konstnären, 

fotografen och formgivaren Carl Johan de Geer, som själv hade en stark kännedom och egna 

upplevelser om de miljöer som skulle konstrueras, vilket gjorde att han hade en speciell insyn i den 

värld som Moodysson ville bygga upp.
92  

Rekvisitan hjälper till att befästa en tillhörighet hos 

karaktärerna, då deras kläder blir en del i deras identitet. Vi ser hur Elisabeth är klädd i tighta, 

illasittande jeans och tröjor, blonderat hår och smink samtidigt som Rolf går runt i jeans, linnen och 

skjortor; detta ska representera arbetarklassen. Vi får en inblick i deras hem som är inrett med 

omaka möbler och i vardagsrummet står en stor skinnsoffa. Deras väggar är vita och allting är 

väldigt opersonligt och möblerna är ihopplockade. Samtidigt som de i kollektivet är klädda i 
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lössittande plagg, med jordnära färger och mönster. Väggarna i kollektivet är målade i klara färger, 

och färgen röd återkommer ofta då den kan ses som en symbol för vänstern och kommunismen. 

Motsatsen till dessa två är grannfamiljen där både kvinnan och mannen är klädda i kläder som går i 

vitt, ljusbrun och beigt vilket även går igen i deras hem där allting har sin plats med dukar på 

borden och spetsgardiner i fönstren. Detta kan ses som en representation av den borgerliga 

medelklassen och det ”vanliga” men även påvisa att de är fast i dåtidens bojor, och är rädda för de 

nya förändringarna som sker i samhället. 

 Med Tillsammans visar Moodysson upp en bild av 1970-talet som tidigare oftast har 

förbigåtts i den svenska historiska berättelsen, nämligen kvinnorna och barnen. För att få fram detta 

på vita duken använder han sig av politik och känslor.
93

 Där det politiska i kvinnorörelsen och dess 

kamp mot patriarkatet representeras av Elisabeths utveckling och feministiska uppvaknande. 

Känslorna visas i hur kärlek kan upplevas på olika sätt, och hur gränser och ramar för vad som är 

normen suddas ut. Om Upp till Kamp visar övergången till ett normaliserande av sex genom 

strippklubbar och nakna kvinnokroppar, så väljer Tillsammans att visa en bild av öppen kärlek och 

hur den sträcker sig över genusidentiteter. Moodysson låter även publiken uppleva utanförskap 

genom barnens ögon, och då främst Elisabeths dotter Eva. Detta kan ses som filmskaparens 

tolkning av att skriva om vår svenska historia genom att centrera dem som tidigare genom historien 

figurerat ute i periferin. I och med detta ifrågasätter han den rådande maskuliniteten och 

genusordningen, då det finns ett tema i många av våra samtidsfilmer med utgångsläget att de ska 

attrahera den manliga blicken vilket gör att kvinnan får en underordnad plats i handlingen.
94

 Men i 

Moodyssons film är det de kvinnliga karaktärerna som framställs som de starka, till och med 

Elisabeth som i början är underordnad gör en resa där hon blir mer medveten om genusrelationernas 

hierarki i samhället. Roger Johansson menar att det inte är förrän man förlorat sin historia som 

behovet av att söka efter den börjar. Och för att kunna ställa frågor om hur det kan ha sett ut måste 

man ha tillgång till sin historia.
95

 Detta får vi bara om vi börjar belysa alla olika historier om 

Sverige och inte bara den som presenteras i historieböckerna. Och vad film kan göra är att ge en 

känsla för olika tidsepoker och visa det som tidigare bara har funnits i skuggan. Men trots att den 

offentliga historiekulturen blir mer öppen för tolkning i och med visuella representationer, så måste 

det även tilläggas att en film återger en del av historien utan några reflektioner eller abstraktioner.
96

  

 Kristen Hoerl tar upp begreppet minne i sin artikel när hon diskuterar begreppet counter-

memories, som uppstår när de dolda berättelserna som helt uteslutits ur den nationella berättelsen 
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kräver granskning. Och att utövandet av att minnas kan i sin tur belysa ideologiska förvridningar 

som är inbäddade i den dominanta berättelsen och kan verka som en kraft för sociala förändringar.
97 

Trenter skriver att grundberättelserna kan formas på skilda sätt i en offentlig historiekultur, men det 

måste finnas en central tidsaspekt för att kunna skapa ett sammanhang.
98

 I Tillsammans ser vi 

counter-memories i kvinnornas historia och deras kamp, och hur den lyfts fram till förgrunden. I 

tillägg ser vi hur männen i filmen tonas ner och ges mindre manliga egenskaper, vilket ger en helt 

annan dynamik mellan karaktärerna. Som motsats visar Upp till Kamp upp en annan sida av detta, 

då vi får se hur motarbetade kvinnorna kunde vara inom de sociala rörelserna och partierna och hur 

de på grund av sitt kön inte ansågs som jämlika till sina manliga kamrater.  

 De två filmerna kan även ses som monument då de gjorts för kommersiella syften, och 

samtidigt gör anspråk på att berätta en historia. Och i detta fall så innehåller de en historia om 

kvinnor som inte har utforskats tillräckligt eller visats i stor skala tidigare. På detta sätt menar 

Aronsson att ett monument hjälper publiken till att ge publiken referenser till historiska händelser, 

och vissa av dessa kan vara sådana som tidigare inte representerats. Ett monument skapas även i 

spänningarna mellan autentiska platser och konstruerade berättelser Det är även detta som är 

avgörande för graden av autencitet och värde, och att den skapas genom olika referenser. Detta ser 

vi primärt i Upp till Kamp då Marcimain använder sig av verkliga händelser som hjälper till att 

förankra sin berättelse, då detta skapar en form av autencitet som vill peka på att det som används är 

ett sant historieberättande. Moodysson å andra sidan, förlitar sig på sina kulisser och scenografi 

istället för att blanda in autentiska händelser och bilder. Detta gör att vi har två monument som 

förmedlar olika syften, och det är deras representation av de fyra utvalda teman som får oss att lyfta 

fram och analysera dessa syften.
99
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4.4 Genus 

 

Upp till Kamp är främst männens berättelse där kvinnorna är närvarande men får stå tillbaka i 

bakgrunden. Av de två kvinnliga huvudkaraktärerna är Lena den som får mest plats, men jämfört 

med de två manliga huvudkaraktärerna så får hon ändå stå tillbaka. Även om filmen kommenterar 

den politiska kvinnokampen och dess framväxt i en nyckelscen i det kollage av autentiska 

journalfilmer som visas i inledningen, så är detta ingenting som behandlas i själva filmen.
100

 

 

Att svenska kvinnor har det bättre, 

betyder inte att de har det bra.
101 

 

Lena kommer från landsbygden där normen för en kvinna är att gifta sig ungt, och vara hemmafru 

samtidigt som mannen arbetar utanför hemmet och försörjer familjen. Ett mönster som kan ses leva 

kvar sedan 1950-talet och som hennes egen mamma följt, och även om det finns en ömsesidig 

respekt mellan de två så vill Lena inte återupprepa sin mammas öde. I och med hennes flytt till 

Göteborg där hon börjar studera och försöker satsa på sin musik går hon emot den gamla bilden från 

1950-talet av hur en kvinna ska vara. Denna nyfunna självständighet gör att hon involverar sig 

politiskt och kämpar aktivt för förändring, men det visar sig att det även där existerar hierarkier. 

Detta visas i filmen genom hur man i KFML(r) ifrågasätter Lenas värderingar och prioriteringar när 

hon vill använda sin musik i kampen mot stängningen av Hagahuset.
102

 Ledarna inom partiet menar 

att som kommunist är det viktigt att se musiken som ett självändamål, och samtidigt som ett vapen i 

kampen för ett klasslöst samhälle. De menar att den kampen hon utkämpar är fel och att hon som 

medlem i ett revolutionärt kommunistparti borde förstå detta. Under ockupationen av Hagahuset ber 

Lena KFML om beskydd av partiets vaktstyrka om de skulle bli attackerade av oliktänkande, men 

hon får inget medhåll. Detta resulterar i att de blir attackerade av ett mc-gäng, som kastar in 

gatstenar genom fönstren, och under detta tumult blir en av de kvinnliga ledarna träffade i huvudet. 

Detta kan ses inte bara som ett svek mot deras medlemmar, utan även ett svek mot kvinnornas kamp 

och uppvisande av ett dubbelförtryck. Ockupationen avslutas med att polisen stormar huset och 

anhåller de som vistas där inne. Poliserna hittar Lena och en ung manlig ockupant mitt i en sexakt i 

en skrubb, och de blir tvingade ut ur byggnaden med alla andra. Nästa scen visar hur Lena sitter i 

väntrummet hos vad vi kan anta är en mödravårdcentral med Tommy och Rebecka. Lena är gravid 

och menar att barnet blev till under ockupationen av Hagahuset och att det finns någonting vackert i 
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det. Men den unga mannen som är pappan vill inte veta av vare sig barnet eller henne. Hon bryter 

ihop, men säger att hon kommer att ta hand om barnet själv. 

 Rebecka är den karaktär vars bakgrund vi får veta minst om. Allt vi vet är att hennes 

mamma arbetar som tvätterska på Sahlgrenska Sjukhuset, och att hon lämnade Rebeccas pappa på 

grund av att han inte kunde kontrollera sin alkoholkonsumtion. Rebecca har efter sina studier och 

praktik fått en tjänst som underläkare på Sahlgrenska. Under ett möte med sin chef där hon blir 

erbjuden en tjänst undrar hon om inte sjukhuset skulle kunna skicka medicin där datumet gått ut till 

barn i flyktingläger i Libanon. Levander svarar att det inte är möjligt och att Rebecka måste kunna 

skilja på sitt privatliv och sitt yrke.
103

 Hon fortsätter att vara politisk aktiv och går emot givna råd, 

och fortsätter att sätta sig upp emot och utmana systemet. Filmen visar detta i nyckelscenen där det 

hålls ett möte om arbetsförhållandena och ekonomin på sjukhuset. Det har framkommit att 

sjukhuset ska bortransonera flera tjänster på grund av dålig ekonomi, och att de tjänster det gäller är 

de som främst innehavs av kvinnor. Rebecka menar att detta sker samtidigt som de manliga 

cheferna sitter tryggt med sina titlar och stora löner, och manar att de ska driva detta vidare till 

facket.
104

  

Över 200 anställda kommer att bortrationaliseras det närmaste året. 

Det gäller främst sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor.  

Samtidigt har hundratals chefer inom förvaltningen och sjukhusledningen 

fått nya titlar och högre löner de senaste åren. 

Deras lönekostnader överstiger med råge vad våra kollegor tjänar per år.
105 

 

Hon väljer även att börja stjäla medicin från sjukhuset som hon sedan ger till ett PLO-kontor som i 

sin tur kan skicka vidare de till palestinska flyktingläger. I och med att Rebecka och Tommy blir ett 

par får hon mer plats i berättelsen, men hon fungerar bara som en motpol till Tommy och vi får 

fortfarande inte lära känna hennes karaktär på djupet. Senare i filmen får vi veta genom hennes 

mamma att hennes pappa är alkoholist, och vi inser att trots att hon försökt att gå sin egen väg så 

går hon i sin mammas fotspår. Hon blir kvinnan som kämpar för sin man och försöker mot alla odds 

att hålla ihop sin familj. 

 När det kommer till de fyra huvudkaraktärernas relationer med varandra, så visas det i de 

tidigare filmerna att Lena träffade Tommy och Erik ute på en klubb när hon var nyinflyttad i 

Göteborg. Båda fattade tyckte för henne men hon valde till sist Tommy. En kväll träffar de även 

Rebecka, och deras gäng är komplett. När Tommy och Erik bestämmer sig för att åka till USA, blir 

Lena ledsen och känner sig övergiven. Det är under denna period som Lena och Rebecka finner 
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varandra och blir vänner. Men denna vänskap ser vi knappt alls i mina två valda filmer. Dessa två 

kvinnors relation är praktiskt tagit icke-existerande förrän de båda sitter gravida i väntrummet på en 

mödravårdcentral. Och under epilogen där Lena är brudtärna och Erik är marskalk på Rebecka och 

Tommys bröllop är det första gången vi får se de fyra tillsamman igen sedan de alla träffades när de 

var yngre. Under bröllopsfesten så utbyts det blickar mellan Lena och Erik och vid ett tillfälle är de 

nära att kyssas. När Erik och Tommy står utanför festen och pratar så berättar Erik att efter att han, 

Tommy och Lena hade varit på Stoneskonsert och sedan somnat i sängen tillsammans, hörde han 

hur Tommy och Lena började kyssas. Och hur Lena då valde Tommy, och att han tänkte att så här 

nära kommer jag aldrig igen.
106

 Strax efteråt blir Erik skjuten utanför lokalen av Tommys gamla 

langare, och Lena och Rebecka kommer springandes ut. Rebecka kastar sig ner på marken och 

försöker stoppa blödningen och Tommy skriker på Lena att gå och ringa efter en ambulans. 

Samtidigt som Lena bara står och skriker rakt ut. Både Tommy och Rebecka tittar nästan förvånat 

på henne, som om de inte var redo för hennes starka känslor för Erik.
107

 

 

 

De tre framstående manliga karaktärerna är Erik, Tommy och Tommys pappa Ingvar, där de två 

sistnämndas relation till varandra står i förgrunden genom filmen. Erik har å andra sidan en 

komplicerad relation till sin mamma Alice, som föraktar både sin man och son. Det intressanta här 

är hur både Tommy och Erik har komplicerade relationer med en förälder, men hur dessa två 

föräldrar porträtteras på olika sätt. Där Tommys pappa visas som en man som håller sig till sina 

värderingar och principer, och även om han och hans son inte delar samma åsikt så finns det en 

ömsesidig respekt och kärlek mellan de två. Samtidigt som Eriks mamma porträtteras som 

alkoholiserad och den iskalla, som en kvinna som varken bryr sig om sin son eller sin ex-man som 

ligger på sin dödsbädd vars sista önskan är att hon ska komma och hälsa på. Men det presenteras 

ingen förklaring till vad som är bakgrunden till hennes beteende, eller varför hon har tilldelats dessa 

egenskaper. 

 Men det visas hur detta beteende gått i arv till Erik när hans flickvän blir gravid, och han 

försöker få henne att göra abort mot sin vilja för att han inte vill ha något barn. Han gör det på ett 

sådant iskallt sätt då han tar med henne till en restaurang och friar till henne på villkor att hon tar 

bort barnet hon bär på. Här kan man se paralleller till hur hans mamma behandlat honom och hans 

pappa, och hur han återupprepar sin mammas beteende mot de som finns i hans närhet.
 
Hon väljer 

att göra honom till lags, men deras relation håller inte, och Erik börjar döva sin smärta och 
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ensamhet på toplessbarer och med prostituerade.
108

 

 

 

I Tillsammans är det däremot kvinnorna som står i centrum, och männen får ta ett steg tillbaka och 

verka i bakgrunden. Ett tema i filmen är kärlek och sex, eller rättare sagt att ha rätten över sin egen 

kropp och sexualitet. Detta ser vi i nyckelscenen där Anna berättar för Elisabeth att hon inte rakar 

sig under armarna. 

 

Det är en politisk aktion,  

vi måste ta tillbaka makten över våra kroppar. 

Och själva bestämma  hur vi vill se ut.
109 

 

Det handlar även om rätten till sin genusidentitet och sexuella läggning, och i detta så suddas 

gränserna ut för vad som är stereotypt kvinnligt och manligt. Både kvinnorna och männen 

porträtteras som starka individer som visar sina känslor, men männen rör sig i periferin och det är 

inte deras berättelse som är den viktigaste. Och när den manliga sexualiteten väl lyfts fram så är det 

två män, Lasse och Klas, som får representera den. Klas och Lasses relation växer sakta fram då 

Klas uppvaktar Lasse tills han ger med sig, och det kommenteras inte att det är två av samma kön 

som blir kära, utan det visas som vilken kärleksrelation som helst. Detta är något som går igenom 

hela filmen, att det inte görs någon skillnad på de heterosexuella-och homosexuella relationerna. 

Det dominerande är inte heteronormativiteten, och i kollektivet finns det ingen norm att följa. 

 

Elizabeth får representera kvinnan som får ett feministiskt uppvaknande, och inser att livet 

innehåller mer än att ta hand om hemmet och göra sin man till lags. Efter att ha lämnat sin man Rolf 

flyttar hon in i sin bror Görans kollektiv ”Tillsammans”. Där träffar hon Anna som separerat från 

sin man Lasse, efter att hon under en terapisession insett att hon är lesbisk. Anna representerar inte 

bara en upplyst kvinna som utkämpar kvinnokampen, utan även den intellektuella, pålästa kvinnan. 

Medan Elisabeth och Lena är de som samlar kunskap genom sitt och andras agerande. I 

nyckelscenen nedanför proklamerar Anna varför det är viktigt att kämpa underifrån mot det förtryck 

som man utsätts för. Lena svarar med att för henne så är det inte så intellektuellt, utan allt hon vill är 

att inte bli som sin mamma. Detta visar hur kvinnan vill slå sig fri från de bojor som kvinnor före 

dem varit tvungna att bära, men det är också en kommentar till brytningen med 

föräldragenerationen. 
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Socialismen den får mig att tänka på vem som är svag och vem som är stark. 

Som USA som släpper napalm-bomber över barn i Vietnam, eller 

aktieägarna och direktörerna som sitter på sina feta arslen och tjänar miljontals 

kronor medan arbetarna sliter ut sina kroppar för att få ihop mat till hyra. 
 

Men det som håller på att hända nu är att de svaga reser sig.  

Dom fattiga reser sig mot de rika. 

Vi kvinnor vi reser oss mot männen. 

Vi som bor här i kollektivet, på ett sätt kan man säga att vi alla 

reser oss mot det borgerliga sättet att leva.
110 

 

 

Lena är tillsammans med Elisabeths bror Göran och i deras relation är det Lena som är den styrande 

medan Göran är tyst och försiktig och hela tiden försöker vara henne till lags. På så sätt leker 

Moodysson med de stereotypa genusidentiteterna som brukar reproduceras när det kommer till 

manligt och kvinnligt, då han omvänt deras könsidentiteter.
111

 Göran besitter egenskaper som 

medkänsla, omvårdnad och vill göra alla till lags, vilket oftast brukar återfinnas hos kvinnliga 

karaktärer. Lena å andra sidan tar för sig på det sexuella planet och har inte svårt att ha sex utan att 

involvera några känslor. Hon agerar så fort hon känner ett begär, och tänker inte efter på vad det kan 

ge för konsekvenser. Deras relation når sin kulmen genom att Görans alla undantryckta känslor 

väller upp till ytan och han förstår att Lena vet att hon kan säga och göra vad som helst för att han 

aldrig säger emot. Göran väljer att kasta ut Lena ur huset och scenen slutar med att Lena står i en 

telefonkiosk med alla sina tillhörigheter och ber sin mamma om att få komma hem. 

 Elisabeths dotter Eva håller sig för sig själv men hon lär känna grannpojken Fredrik, och 

deras relation visar det oskyldiga stadiet när man känner en tilldragelse och tillhörighet med någon, 

men inte nödvändigtvis behöver agera utifrån det. Detta visar också ensamheten i att inte ha någon 

att lita på, och lyckan i att finna någon som gillar en men svårigheten i att inte veta vad man ska 

göra eller säga.  

 I Fredriks familj representeras de stereotypa mönstren mellan man och kvinna, där kvinnan 

är tyst och undergiven och mannen är styrande och i maktposition. Detta kan ses som en motpol till 

de som bor i kollektivet Tillsammans över gatan. Enda gången Fredriks mamma säger ifrån är när 

Fredrik kommer hem försent och hans pappa utan att tänka ger honom en örfil som bestraffning. 

Fredriks mamma går direkt fram och tröstar Fredrik, och säger till sin man att han inte är klok.
112

  

 

Tolkning 

 

Upp till Kamp är berättelsen om den manliga arbetaren där vi främst får följa Tommys liv, detta är 
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en framträdande del i historiekulturens uppbyggnad där maskuliniteten i form av bonden, 

motståndsmannen eller arbetaren ofta får ta plats. Och i relation till detta så bildar det feminina en 

bakgrund till det egentliga centrumet i de historiska berättelserna.
113 

Detta kan knytas an till min 

tidigare diskussion om historiebruk och minne, då Trenter menar att en annan del av minne är 

glömska. För varje gång det skrivs historia så finns det delar som utesluts när de inte passar in i 

helheten när man skapar en berättelse.
114

 Detta visas tydligt i hur de båda kvinnliga 

huvudkaraktärerna delvis ignoreras, men det görs även ett val i att sätta Lena i fokus samtidigt som 

Rebecka
115

 får stå i även hennes skugga. Men när hon och Tommy blir ett par får hon ta mer plats, 

men det är för att hennes feminitet ska förhöja hans maskulinitet. Andra exempel på hur kvinnan 

och hennes kropp behandlas i filmen är scenen där Erik tar makten över sin flickväns kropp och 

tvingar henne genom känslomässig utpressning att göra abort, trots att det framgår att hon inte vill. 

Eller hur kvinnor används som rekvisita i bakgrunden under scenerna i toplessbaren som både Erik 

och Tommy besöker. Likt de två kvinnliga huvudkaraktärerna är dessa kvinnor enbart där för att ge 

njutning och näring åt männen. 

 Lena som är politiskt aktiv fyller ett syfte i att hon visar på den dubbelmoral som existerade 

inom de politiska partierna och de sociala rörelserna. Där männen inte tyckte att de punkter som 

kvinnorna arbetade för var viktiga nog för vad dem kallade den riktiga revolutionen. Många av de 

frågor som kvinnorna försökte att få upp på dagordningen [inom rörelser och partier] ansågs ofta 

vara ”borgerliga” eller ”privatiserande”, och att dem bara skulle försena den riktiga revolutionen. 

Männen trodde istället att frigörelsen skulle komma med socialismen.
116 

I filmen visas detta i hur 

Lena motarbetas när hon kämpar för att Hagahuset ska få fortsätta vara öppet. Lena blir senare 

gravid under ockupationen, och pappan till barnet vill inte ha någoting med henne eller barnet att 

göra. Detta kan ses som att Lena blir bestraffad för sina politiska intressen, att som kvinna måste 

man så småningom ge upp sin kamp för att hennes uppgift är att skapa- och ta hand om en familj, 

då hennes sexualitet är kopplad till nationen.
117

 Hennes graviditet gör att hon måste ta ett steg 

tillbaka och lägga om sina prioriteringar för att kunna försörja sig och sin dotter. För det är det som 

är kvinnans plats i bakgrunden, medan männen för revolutionen framåt. Här ser vi hur Marcimain 
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och Birro använder historiebruk och väljer att reproducera det svenska historieberättandet som 

genomsyrat den svenska nationella historien. De hade kunnat väva in kvinnorörelsen och deras 

kamp då det var under 1970-talet som den nya kvinnorörelsen på allvar började växa sig starkare i 

Sverige, och växte sig både större och starkare.
118

 Enligt Trenters diskussion så väljer de att 

återberätta en historia som vi hört och sett om och om igen, istället för att ta chansen och utmana det 

kollektiva- och sociala minnet som redan existerar.
119

 Denna film faller in i samma mönster som 

många innan där det är männens berättelse som är den primära, det är den som berättas och 

reproducerats om och om igen i Sveriges historia. Knyter vi an detta till Aronssons diskussion om 

monument där han menar att ett monument inte är minnesvärda i sig, utan att de refererar till en 

händelse, så ser vi hur filmer som dessa hjälper till att befästa en nationell svensk berättelse som 

exkluderar vissa berättelser. Då filmmediet i form av ett monument kan skapa sitt egna rum och 

mening, är det viktigt att se till vad som berättas och vad man som lämnas utanför då denna film blir 

en del av ett kollektiv minne och kommer att ses av nya generationer framöver.
120

 

 

Om Upp till Kamp porträttrerar stereotypa könsroller, så visar Tillsammans att genusidentiteter kan 

vara flytande och inte behöver vara bestämd. Man behöver inte vara attraherad av ett kön, utan av 

en person. Vilket känns som att det inte borde kommenteras som något uppseendeväckande, men 

det märks att Moodysson lagt ner arbete och eftertanke i sitt skapande av karaktärerna för att inte 

falla i stereotypiska fällor. Han låter Göran förklara detta i nyckelscenen där han står och filosoferar 

över en grötkastrull i köket samtidigt som Eva och Stefan sitter vid köksbordet. 

 

Man kan säga att vi människor är som gröt. 

Först är vi som havregryn. Små, torra och ensamma. 

Och sen när vi kokas ihop med de andra havregrynen, så blir vi mjuka , vi kokar ihop 

så att det ena grynet inte kan skiljas från det andra. 

Vi klibbar ihop och nästan upplösta. 

Tillsammans blir vi en stor gröt, som är varm, god och nyttig och ganska vacker. 

Då är vi inte längre torra och isolerade utan sammanklibbade.  

Någonting som är större än en själva. 

Ibland känns ju livet som en enda stor gröt.
121 

 

Detta kan även ses som en metafor för kollektivet, hur de till en början var människor som inte 

kände varandra men genom att de bor tillsammans och kommer nära varandra så blir de som en 
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enhet. Där det inte finns plats för någon norm för vad som är annorlunda utan alla är likvärdiga. 

 Tillsammans är även i motsats till Upp till Kamp kvinnornas film, det är dem som får stå i 

fokus medan männen får ta ett steg tillbaka. På detta sätt så omvärderar Moodysson den nationella 

berättelsen och tar fram den kvinnliga historieberättelsen som tidigare agerat i periferin. Detta ser vi 

även i att Moodysson gett de flesta män i kollektivet vad som kan ses som kvinnliga egenskaper 

eller så vänder han helt på könsrollerna; som med Göran och Lena. Han tar fram den mjuka mannen 

i Göran som vill ta hand om alla och att alla ska komma överens. Vi ser det i Klas som inte vill 

något hellre än att träffa en man, bli kär och bli hemmafru. Vi får se hur Klas trevande försöker 

flörta med Lasse, medan Anna mer aggressivt och ihärdigt uppvaktar Elisabeth. Både Anna och 

Görans flickvän Lena har egenskaper som man kan se som manliga. Anna är högljudd, säger vad 

hon tycker och bryr sig om vad någon tycker om henne, samtidigt som Lena är sexuellt frigjord. 

Genom att vända på könsrollerna förstärks vad som är manligt och kvinnligt, men det kan även ses 

som ett kontraproduktivt tilltag av Moodysson då det antyder att en kvinna måste ha manliga 

egenskaper för att ses som stark och placeras i centrum. Annas karaktär står även ut i att hon hjälper 

till att belysa en gren inom den feministiska rörelsen, den lesbiska, som oftast får stå tillbaka för vad 

som kallas cis-feminismen
122

. Och då var den lesbiska rörelsen och den homosexuella 

befrielsekampen en betydande del av 70-talets sociala rörelser, och arbetade mot förtrycket i 

samhället.
123

 

 En annan viktig karaktär är Eva som visar åskådaren berättelsen från barnens perspektiv, där 

hon placeras i centrum medan Stefan och Fredrik får stå i hennes skugga. Moodysson visar en ung 

flicka och hur hon hanterar sin vardag där båda hennes föräldrar svikit henne. Då hennes pappa är 

kvar i deras lägenhet, och hennes mamma är så inne i sin egen process av förändring att hon inte har 

någon tid över för Eva. Men även om Eva porträtteras som tystlåten och ensam så står hon upp för 

sig själv och säger vad hon tycker och tänker. Moodysson väljer också att skildra hennes och 

Fredriks relation som att de finner varandra i en speciell gemenskap, det är deras yttre attribut som 

gör att de hör ihop, och att de nu funnit en inre tillhörighet hos varandra.  

 Männen i de båda kärnfamiljerna reproducerar patriarkala strukturer, då de båda utövar sin 

makt genom att det är de som försörjer sina familjer. Vi kan också se hur denna maktstruktur 

återupphålls med våld när de båda männen träffar på motgångar eller blir arga. I Rolfs fall kan vi se 

hur han bryts ner av sitt drickande, och i samma stund som han använder sina händer istället för 

sina ord så sviker han både sig själv och sin familj. Detta gör också att han positionerar sig i den 

dominerande maskuliniteten, och efter att Elisabeth och barnen har lämnat honom så stänger han in 
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sig i lägenheten och fortsätter att dricka. Det är inte förrän Rolf tar sig ur sin bur av fyra väggar och 

träffar Birger som delar med sig av sina livserfarenheter, som Rolf börjar se annorlunda på sin 

situation och bestämmer sig för att agera. Man kan se det som att Birgers ensamhet även placerar 

honom i samhällets periferi, och han hjälper Rolf att förändra sin maskulinitet genom vänskap och 

solidaritet.
124

 

 Det går även att se en kommentar om androgynisering i det att genusidentiteternas konturer 

suddas ut, och det laddade som ligger i de två könen bleknar. Detta kan vi se i nyckelscenen i början 

där alla i kollektivet sitter och diskuterar hushållsysslor i köket, och Anna står vid diskbänken och 

luftar sitt bara underliv.
125

 Detta tillsammans med de feministiska undertexterna gör att vi ska se det 

som att det inte är kvinnans kön som är sexuellt laddat, utan det är den manliga blicken som 

definierar henne, och att det gäller alla i filmen. Vi ska se dem som en gröt, som lever i symbios 

med varandra. 

 

4.5 Generation 

 

Ett annat centralt tema i Upp till Kamp är de fyra huvudkaraktärernas uppgörelse med sina föräldrar 

och deras generation. Trots att de alla kämpar för att inte bli som sina föräldrar ser vi hur de alla i 

slutändan träder in i ett vuxenliv som delvis påminner om deras föräldrars. Tommy och hans pappa 

Ingvar arbetar båda två på Arendalsvarvet och när en strejk bryter ut måste Tommy välja sida, då 

medlemmar ur KFML(r) står på en sida och facket med Ingvar som representant på den andra. 

Tommy väljer att inte ställa sig på någons sida, men han försvarar sin pappa mot dem som tar 

initiativet för strejken då de använder sig av smutskastning och förtal. Tommy väljer att lämna 

varvet och söker sig istället till Journalisthögskolan, vilket gör att han är den första i sin familj som 

studerar vidare mot en utbildning. Även Rebecka studerar och får tjänst som underläkare på 

Sahlgrenska, vilket är en annan väg än vad hennes föräldrar tagit då vi kan anta att även hon är den 

första i sin familj som har en utbildning. Dock så återupprepar Rebecka sin mammas mönster då 

mannen hon väljer att leva med är alkoholist. Under Tommy och Rebeckas bröllop kramar Ingvar 

om Tommy och säger att han är stolt över honom, och det är som en försoning på deras motsättning 

som har pågått hela filmen igenom.
126

 

 En liknande generationskonflikt ser vi också hos Lena som flyttade hemifrån för att starta ett 

nytt liv i Göteborg, för att inte fastna i gamla bojor och bli som sin mamma Gunvor. Lena utbildar 

sig till socialarbetare och arbetar som lärare och är ensamstående förälder till sin dotter och bor i ett 
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miljonprojekt. Vi kan även anta att hennes mamma skilt sig från Lenas pappa och numera bor i 

Göteborg, då hon hjälper Lena med hennes dotter. Efter alla försök att inte bli som sin mamma har 

deras liv till slut korsats igen och den tidigare motsättningen har vuxit sig till ett samförstånd och 

samarbete i att uppfostra en tredje generation. Lenas mamma ifrågasätter henne och undrar om det 

var så här hon hade tänkt sig att livet skulle bli då Lena hade så många drömmar som ung.
127

 När 

hennes mamma får veta att hon inte längre spelar och sjunger, går Gunvor och köper en gitarr och 

när Lena sätter sig i köket och börjar spela så ser vi som åskådare en bit av den gamla Lena som vi 

lärt känna från tidigare.
128

 Detta kan ses som att Gunvor inte vill att hennes dotter ska göra om 

hennes misstag, och försöker ge Lena verktygen för att ta tag i sitt liv och börja sätta upp mål för att 

nå sina drömmar. Lena och Gunvors utveckling i deras relation visar hur de båda efter att ha gjort 

aktiva val för att förbättra sitt liv till slut kan mötas med en ömsesidig respekt för varandra, och 

arbeta tillsammans för att ge Lenas dotter en bra uppväxt. 

 

Den mest dramatiska uppgörelse är den som Erik har med sin mamma efter att hans pappa avlidit. I 

denna nyckelscen åker Erik hem till sitt gamla barndomshem där hans mamma Alice fortfarande bor 

kvar efter skilsmässan från Eriks pappa Gunnar. Han åker dit för att betala tillbaka det lån som Alice 

hjälpte honom med när Erik ville öppna en egen krog. 

 

Alice: Jag trodde aldrig riktig på den där idén att öppna en krog. 

Jag var rätt övertygad om att det var att kasta pengarna i sjön. 

Men din far övertalade mig och jag kan erkänna att jag hade fel. 

Erik: Det var storsint av dig. 

Alice: Du kommer nog att behöva hjälp igen. 

Erik: Jag skulle hellre dö än att långa pengar av dig igen. 

Jag vill inte vara skyldig något. Ska du inte fråga om pappas begravningen? 

Alice: Nej. Jag är bara glad att jag skilde mig innan han gjorde mig till änka. 

Det skulle han ha tyckt om. 

Erik: Innan han dig, var det enda han... Jag kunde inte tala om för honom att du inte ville komma. 

Jag visste att han älskade dig. Trots att du föraktade och bedrog honom så ofta du kom åt. 

Alice: Passa dig nu Erik. 

Erik: Så jag ljög för honom. Jag sa att du skulle komma, först då blev han lugn. 

Jag har aldrig förstått varför män vill stoppa sina kukar i dig. Du är ju alldeles iskall inuti. 

Din fitta är ett jävla bårhus. Jag vet ju. 

Vad fan har du gjort med mig egentligen?
129 
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Detta är en central scen då vi får en bakgrund till varför Erik tror att han har så svårt att visa kärlek 

eller känslor överhuvudtaget, och allt detta skyller han på sin mamma som aldrig verkar ha visat 

någon ömhet för sin son. I ett senare samtal med Tommy för vi veta att någonting hände under tiden 

de var i USA och att det är därför de inte pratat med varandra sedan dess. Erik bekänner då att han 

inte kan känna kärlek, att den skrämmer honom och att han istället går igång på smuts och 

förnedring.
130

 

  

 

I Tillsammans ser vi de vuxnas berättelse genom barnens ögon, och vi som publik får lära känna 

kollektivet genom Eva och Stefan. Det är genom deras ögon som vi ser hur de vuxnas relationer till 

varandra ser ut, skapas och ändras under filmens gång. Detta visas i denna nyckelscen när Eva ska 

förklara för Fredrik om kollektivet och jämför dem med Astrid Lindgren´s Barnen i Bullerbyn: 

 

De [Barnen i Bullerbyn] säger att de ska tycka tvärtom hela tiden, 

och säger ”Usch, vad fult det är när solen skiner, och vad härligt 

det är när det regnar”. 

Precis så är det med dom i huset, dom ska också tycka precis tvärtom. 

”Vi ska ha fula kläder, vi ska lyssna på dålig musik”. 

Och så finns det en som heter Anna och är homosexuell, 

för hon ska inte gilla killar för det gör alla andra.
131 

 

 

Eftersom vi delvis får se berättelsen genom barnens perspektiv så är deras föräldrageneration också 

den ungdomsgeneration som benämns när man diskuterar 1960- och 1970-talet. Eva och Stefan 

tillhör en ny generation som är delvis uppväxta under denna tidsperiod men inte aktiva, vilket ger 

en intressant insyn i hur kommande generationer påverkas av händelser som är direkt självupplevda 

men ständigt närvarande. Filmen visar sin bild av konsekvenserna av att växa upp med föräldrar 

eller vuxna i sin närhet som lever efter lösa normer och värderingar, vilket kan skapa en orolighet 

inom ett barn. Denna orolighet förkroppsligas av Stefan när han vaknar upp första natten i 

kollektivet och hans mamma inte är bredvid honom. Vi får följa honom när han går igenom okända, 

mörka rum och nästan i panik ropar efter Elisabeth. Eller när Rolf tar med Eva och Stefan ut på 

restaurang, och Rolf glömmer sin plånbok på restaurangen och måste gå tillbaka. Han blir upprörd 

när han inte hittar den och börjar bråka vilket gör att polisen ingriper och placerar honom i 

förvaring. Även fast Rolf inte kommer tillbaka, så vägrar Stefan att inse att deras pappa har övergett 
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dem mitt på gatan, samtidigt som Eva tror att han glömt bort dom. 

 I mötet mellan Rolf och Birger så ser vi hur Birger ser tillbaka på sitt liv och ångrar vissa av 

sina livsval han gjort och då främst han skilsmässa från sin fru, som han trodde skulle ge honom ett 

mer spännande liv som singel och med en massa kvinnor och festande. Men i efterhand så har han 

insett att det enda han fått är ensamheten, och han säger till Rolf att inte gå i hans fotspår och att 

något av det viktgaste i livet är ens familj. Han menar att Rolf måste be Elisabeth om förlåtelse och 

kämpa för sin familj så han inte slutar ensam som han själv. 

 

 

Tolkning 

 

I Upp till Kamp har de flesta föräldrakaraktärerna en auktoritär plats i sina barns liv, och de försöker 

visa och vägleda dem mot den väg de anser vara den rätta i livet. Alla karaktärerna har någon form 

av konflikt med någon från den äldre generationen. Som tidigare nämnts så är Tommy och hans 

pappa Ingvars konflikt central genom filmen, och får stå som en mall för de två generationernas 

motsättningar. Denna hjälper till att befästa arbetarnas historia och deras plats i historien under en 

tidsperiod när världen var framme vid en brytningspunkt och höll på att lämna det gamla bakom sig. 

Och i Upp till Kamp kan vi se hur Marcimain och Birro fortsätter användandet av denna symbolik 

då de återigen sätter huvudkaraktären Tommy i fokus. Tommy och hans pappas konflikt handlar om 

värderingar och ideal, att man ska stå upp för sig själv och det man tror på. Där Ingvar representerar 

den gamla tidens arbetare som har arbetat på varvet hela sitt liv, och gjort en egen resa genom att bli 

fackombudsman. När han sedan blir tvungen att välja mellan sina gamla arbetskollegor och ledarna 

inom facket så går han tillbaka till sina rötter. Detta visar hur svårt det kan vara att både arbeta sig 

uppåt och socialisera sig inom den äldre generationen. Samtidigt som Tommy får representera den 

nya generationens arbetare som vill göra skillnad men för den skull inte följa någon annans idéer. 

Istället går han sin egen väg och börjar studera journalistik, där han får nya verktyg för att kunna 

synliggöra vad som sker i samhället från sitt egna underperspektiv. I motsats till detta så har vi Eriks 

konflikt med sin mamma Alice, som handlar om hans barndom och vilken påverkan hennes sätt att 

uppfostra honom har haft. Det visas varken någon riktig bakgrund till konflikten, eller något slut. 

Det enda vi som åskådare får se är nyckelscenen där de konfronterar varandra, och att man kan 

antyda genom Eriks anklageser att hon under hans barndom använt sig av någon form av 

känslomässig misshandel. Raden din fitta är ett jävla bårhus, jag vet ju går att utläsa som att han 

tror han är som han är på grund av att hon har fött honom, att han ärvt sitt sätt att vara biologiskt 

genom henne. En annan synvinkel är att det finns en antydan till incest, att det är därför han vet hur 

hon är inuti. 
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 Vi har även fått en hel cirkel när Lena, Rebecka och Tommy blivit föräldrar för nu är det 

deras tur att inte göra om sina föräldrars misstag och uppfostra en ny generations barn. Denna cirkel 

kan även ses i när Tommy och Rebecka väljer att gifta sig, att de gett efter för det gamla 

Folkhemmet tillslut.  

 

Genom att vi i Tillsammans får följa berättandet genom barnens ögon så får vi en annan dimension 

än vad Upp till Kamp ger. I Tillsammans ser vi förenklat hur ungdomskulturen (counter-

culture/motkulturen
132

) fungerar, att gå emot alla gamla värderingar och samhällsnormer och skapa 

sina egna normer. Vi får uppleva hur dessa barn upplever alla förändringar som sker i livet.  

Radionyheten i början där det rapporteras att Franco dött, kan ses som en symbol att det nu är en 

brytpunkt med det som varit och en ny framtid börjar skapas. Här ser vi ett exempel på en 

diskussion som går att återfinna i Hoerls artikel där hon menar att populärkultur skapar dessa 

utrymmen där vi får följa olika gruppers röster. Detta i sin tur kan föra med sig att vi på nytt kan 

förhandla meningen och värdet av tidigare historiska händelser. Hon menar att samhällen kan 

rekonstruera sitt förflutna efter vad samtidens kultur behöver.
133 

Detta är vad Moodysson gör med 

sin film då han väljer att delvis visa sin berättelse från en ung flickas perspektiv. Detta skriver även 

Hansell om då han menar att Eva formar en zon kring sig själv där hon inte behöver bry sig om vad 

andra tycker och tänker, detta visas i hur hon går ut och sätter sig i Görans bil när hon vill vara 

ensam.
134

 Detta gör att vi får se 70-talet genom ett par ögon som försöker hitta sin egen väg mellan 

de som följer normen och de som går emot den. 

 Barnen förstår sig inte på sina föräldrar, och ibland är det som att det är barnen som är de 

vuxna och förståndiga, då kollektivet lever som en storfamilj där gränser suddas ut. Tillsammans 

visar också hur föräldrar kan svika sina barn, och hur barn kan svika varandra. Rolf sviker hela sin 

familj genom att han använder våld mot Elisabeth under ett av deras gräl, detta gör att han själv är 

ansvarig för att hans familj går sönder. Och även om Eva och Stefan har svårt att förstå sin pappa, 

så finns det en längtan till att de återigen ska bli en familj igen. Vi ser hur barn kan svika varandra 

genom att Eva mobbas av ett gäng tjejer på skolgården, och Stefan som är lillebror försöker ställa 

upp för sin syster och skydda henne. Men det slutar med att hennes glasögon går sönder, och Eva 

blir arg på Stefan. Som jag tidigare nämnt så är det den unga flickan som står i centrum, det är 

hennes berättelse som vi får ta del av. Eva och Fredriks relation stärker dem båda, och de hittar en 

gemenskap. De har båda svikits av sina föräldrar och när de sitter ute i Görans bil bredvid varandra 
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ser vi hur deras nyfunna band stärks ytterligare när de inser att de har samma brytningsfel och 

skulle kunna byta glasögon med varandra. Detta skulle kunna ses som en symbolik att de båda är på 

samma nivå, på samma plats i livet och att de ser likadant på världen och hur den äldre generationen 

beter sig. Filmen visar två barn som känner sig ensamma och svikna av sina föräldrar, hitta någon 

som de kan få stöd hos, då föräldragenerationen bryr sig mer om sin egen utveckling och vad som 

händer på andra sidan jordklotet, att de glömmer bort sina egna barn. De lämnas istället till att ta 

hand om sig själva. 

 

4.6 Samhällsklass 

Tommy är uppvuxen i ett arbetarområde i innerstan, med pappa Ingvar och mamma Karin som är 

hemmafru. Han har kämpat med ett beroende av droger och alkohol sedan han var ung, vilket gör 

att han nu går på AA-möten. Han vill kämpa mot orättvisorna i samhället, utan att nödvändigtvis 

behöva välja sida eller ingå i ett parti. Lena är uppvuxen i en medelklassfamilj på landsbygden, där 

hennes mamma porträtteras som den hårt arbetande hemmafrun med en man som inte uppskattar 

någonting hon gör och bedrar henne med sina universitetselever.
135

 Efter att Lena flyttat till 

Göteborg blir hon politiskt aktiv i KFMLr, och vill hjälpa dem svaga i samhället som hon anser blir 

förbisedda av den styrande makten. Även Rebecka är uppvuxen i arbetarklassen men hennes 

mamma har arbetat för att kunna ge sin dotter chansen att studera till läkare, vilket leder till att 

Rebeckas klättrat uppåt på samhällsstegen. Hon fortsätter dock att stå upp för dem som inte har det 

lika bra som hon, genom att till exempel stjäla utgången medicin från sitt arbete.  

 Av de fyra huvudpersonerna så ser vi att de två som av filmen placeras i en arbetarklass, 

Tommy och Rebecka, och Lena som är medelklass är de som är politiska aktiva. Då vi ser hur dem 

och deras föräldrar direkt påverkas av den politiken som förs i samhället. Erik får stå i kontrast till 

de tre andra då han är uppvuxen i överklassen, men han revolterar mot sin bakgrund genom att 

lyssna på Bob Dylan och vapenvägra under sin tid i lumpen. Vilket resulterar i att han får fängelse, 

men när han kommer ut får han låna pengar av sin mamma så att han kan öppna en krog.  

 Eriks klassprivilegier påverkar hur han kan välja hur och mot vad han vill göra motstånd. 

Han väljer att involvera sig i politiken när den direkt påverkar hans ekonomi och hans affärer. Detta 

visas i hur han och sonen till en rik redare involverar sig i SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen) 

för att de känner att de blir illa behandlade av samhället för att de är rika, och att en stor del har att 

göra med den socialdemokratiska regeringens politik som gör att ju mer du tjänar desto mer skatt 

måste betalas in till staten.
136

 Innan detta har ingenting påverkat honom direkt då den rådande 

politiken slagit hårdare mot de lägre samhällsklasserna.  

                                                 
135

 Se första avsnittet ”1965”. 
136

 Upp till Kamp 2007, Film 2, 43:20 – 44:28. 



 

45 

 

 

Det finns även en skillnad på hur filmmakarna porträttrerar kvinnor beroende på vilken 

samhällsklass hon tillhör. Detta blir tydligt om vi jämför Tommy och Eriks mammor, då både dessa 

framställs som hemmafruar men deras klasstillhörighet gör att de framställs olika. Karin tillhör 

arbetarklassen och arbetar med att ta hand om hemmet samtidigt som hon tar hand om sin man och 

sina barn. De gånger vi får se scener från Tommys föräldrahem så finner vi Karin antingen vid 

spisen eller städandes i vad som kan uppfattas som oömma kläder och sjal på huvudet för att hålla 

håret från ögonen. Medan Eriks mamma Alice är klädd i vit blus, en snäv pennkjol, fixat och noga 

tillrättalagt hår och oftast med ett glas whisky i handen. Hon har en uppenbart likgiltig uppsyn och 

upplevs som att hon inte bryr sig om varken sin familj eller hem. 

 Tommy och Eriks pappor, Ingvar och Gunnar, är varandras motsatser klassmässigt, men 

deras kärlek för sina söner är lika starka och de båda porträtteras som två män som har stora 

förväntningar på sina söner. Men att de båda manar på sina söner av kärlek, då både Tommy och 

Erik försonas med sina fäder. Medan Alice enbart framställs som iskall och nonchalant, även om 

hon lånar Erik pengar så får vi senare veta att det var Gunnar som övertalade henne.
137 

Vilket kan 

antyda att Gunnar är ingift i sin klasstillhörighet, då det verkar som att det är Alice som har 

kontrollen över pengarna. 

 

I Tillsammans är klasstillhörighet inte ett av de mest framträdande teman, men det är väsentligt för 

den indelningen och uppdelningen som de olika familjekonstruktionerna förmedlar. Vi ser det i 

kollektivet som får symbolisera en storfamilj som är en vänsterinriktad medelklass medan 

grannfamiljen som bor på samma gata mittemot får representera den borgerliga medelklassen. 

Medlemmarna i kollektiven på 70-talet hade olika klasstillhörigheter och utbildningar, det var 

istället det djupa engagemanget i samhällsfrågor som förenade dem.
138

 

 Kollektivet i Tillsammans är en kompott av människor med olika värderingar och 

samhällssyner men som alla bottnar i att man vill minska klyftorna mellan motsättningarna som 

finns i samhället. En av de mest framträdande är Erik som är född överklass, men som sagt upp 

kontakten med sin familj och bytt efternamn från Silverskiöld till Andersson. Han är även kritisk till 

de andra i kollektivet och menar att han arbetar som svetsare för att han vill vara där folket är, och 

inte bara sitta och meditera och äta morötter. Han är medlem i KFMLr och kallar de andra i 

kollektivet för borgare som inte förstår att revolutionen är på väg. Detta visas i en nyckelscen där 

alla i kollektivet sitter och äter, och Erik och Lasse sitter och diskuterar Eriks politiska aktivism, 

och Erik menar att alla kommer att ångra sin inställning efter att arbetarklassen gjort revolution. 

                                                 
137

 Upp till Kamp, 2007, Film 2, 43:20 – 44:28. 
138

 Östberg, 2002, s. 134. 



 

46 

 

Och att sådana som Lasse som sitter inne på universitet och möglar inte gör någonting aktivt för att 

folket ska få det bättre.
139

 

 

Erik: Fattar ni inte att det är allvar det här.  

Ni kommer att få ses sen, ni kommer verkligen att få ses sen. 

Lasse: När då? 

Erik: När vi har gjort revolution. Då får ni se vem som skrattar då. 

Lasse: Då har inte du så lång tid kvar då.  

Det finns ingen plats för överklassen efter revolutionen. 

Erik: Jag är inte överklass. 

Ni kan ju sitta och skratta men det är ju allvar det här. 

Sen kommer det vara ni som står där mot väggen. 

Jävla förrädare! Jävla borgarbrackor!
140

 

 

Grannfamiljen, ett heterosexuellt par med sin son Fredrik, har som tidigare nämnts sin tillhörighet i 

den borgerliga medelklassen, då de verkar leva efter de gamla värderingarna och 

samhällsstrukturerna från 1950-talet. De verkar ha det gott ställt materiellt men deras psykiska hälsa 

och kommunikation med varandra är sämre. De har det även svårt att acceptera det som avviker 

från vad de anser är samhällsnormen. Detta ser vi i hur både mannen och kvinnan i familjen står i 

fönstret och spejar på kollektivet med kikare. 

 Vi kan även se en skillnad i de två kärnfamiljerna i filmen. Då vi har grannfamiljen på ena 

sidan och Elisabeths familj med hennes man Rolf och barnen Eva och Stefan på den andra. Trots att 

filmen börjar med att Elisabeth och Rolf bråkar, så lyckas de till slut att hitta ett sätt att 

kommunicera och börja arbeta tillsammans för en bättre framtid. Samtidigt som man i 

medelklassfamiljen trycker undan alla känslor och går runt som i ett vakuum av ensamhet och 

utsatthet där ingenting diskuteras eller reds ut.
141

 

 

Tolkning 

 

Upp till Kamp visar oss stereotypa bilder av klasstillhörighet, där huvudkaraktärernas klass är en 

stor del av vilka dem är och hur de uppfattas av samhället omkring sig. Upp till Kamp visar hur 

bunden en människa kan vara vid den klass de är födda till, och hur svårt det kan vara att klättra på 

samhällsstegen. Tommy får porträttera en stereotyp bild av en arbetarklasspojke som går i sin fars 

fotspår och börjar arbeta på varvet fast han egentligen vill hålla på med musik. Han får problem 
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med både alkohol och droger, som kommer att följa honom genom hela livet.
142

 Tommy är politisk 

utan att välja en partitillhörighet, det viktigaste för honom är att kämpa mot de som styr och sitter 

vid makten. Vilket för honom är de flesta i samhället, då han är medveten om att han är arbetarklass 

och genom det står långt ner på samhällsstegen och att det enda han kan göra är att slå underifrån. 

Vilket han får chansen att göra i och med sitt arbete som journalist i radio, och detta gör att Tommy 

gör en klassresa genom sitt arbete. Hans motsats är Erik som är uppväxt i överklassen, vilket gör att 

han alltid kan falla tillbaka på sitt efternamn och sina pengar. Han porträtteras som distanstagande, 

lite arrogant och ensam. 

 De båda kvinnliga karaktärernas bakgrund får vi inte veta mer om än att de tillhör låg-

medelklass (Lena) och arbetarklass (Rebecka), men de båda gör en klassresa på olika sätt. Rebeckas 

utbildning och senare hennes tjänst på Sahlgrenska ger henne en position i medelklassen, men trots 

detta så bor hon och Tommy med sin son i ett gammalt och tills viss del förfallet hus ute på landet. 

Vilket visar att de fortfarande ser sig själva som arbetarklass, och att deras arbeten inte definierar 

vilka de är. Det slutar med att de båda blir avskedade från sina arbeten på grund av att de står upp 

för sina åsikter och värderingar. Lena å andra sidan växer upp i en medelklassfamilj, men i och med 

sin flytt till Göteborg och sitt politiska uppvaknande så börjar hon att identifiera sig med 

arbetarklassen. Men efter att hon fött sin dotter, flyttat in i en lägenhet i ett miljonprogramsområde 

och börjat arbeta som lärare i en skola i samma område så återgår hon till den medelklassen som 

hon tidigare försökte att lämna bakom sig.  

    

Trots att klasstillhörighet inte är ett av de största teman i Tillsammans, så finns det en uppdelning av 

tre olika familjekonstellationer som alla representerar en samhällsklass var. En storfamilj 

(kollektivet) och två kärnfamiljer som får stå som representanter för arbetarklass och medelklass. 

Hansell menar att genom att Moodysson ställer dessa tre familjemönster mot varandra, så 

förtydligar han relationen mellan norm och personlig frihet.
143

 Här ser vi hur Moodysson använder 

sig av kulturella myter där han, i detta fall, ställer tre olika familjekonstellationer mot varandra, för 

att förtydliga deras olikheter samt de bra och dåliga egenskaperna de alla besitter. 

 Elisabeth och Rolf representerar en arbetarklass familj där Rolf är den som arbetar och 

försörjer familjen medan Elisabeth är hemmafru. De i kollektivet kan antas vara medelklass då de 

går i terapi och studerar på universitetet men politiskt och socialt ser de sig själva som arbetarklass. 

De lever tillsammans och är öppna med allt, och alla färger i huset och deras kläder är i färgglada 

starka färger. Kollektivet sätter människan och hennes frihet i första hand, där uppmuntras alla att 

bejaka vem man är innerst inne De gör ett eget uppror mot den traditionella borgerligheten som 
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representeras av grannfamiljen som håller på de värderingarna som genomsyrade 1950-talet. Där 

kvinnan skulle vara hemmafru och passa upp på mannen som arbetade utanför hemmet och 

försörjde familjen. I deras hus ligger det en tystnad som fyller huset och alla färgerna går i brunt 

och beigt. Detta kan ses som ett sätt att markera att det som grannfamiljen står för är det tråkiga och 

normen; det som de i kollektivet vänder ryggen åt. 

 

Men det finns även de som vänder ryggen åt kollektivet, då både Erik som är född överklass men 

som är med i KFMLr och nu ser sig som en arbetare och paret Signe och Sigvard med sonen Måne 

som är aktiva inom den gröna vågen-rörelsen flyttar. Detta kan ses som att de som är engagerade i 

en speciellt inriktad kamp förlorar mot den nya vänstern som är mer inriktade på experimenterandet 

i fri kärlek och friare livsformer; skapandet av en egen frizon.
144

 

 

4.7 Sociala rörelser 

I Upp till Kamp ser vi hur Lena engagerar sig i KFMLr genom att demonstrera och skriva 

kampsånger som sjungs och framförs på deras partiträffar. Hon arbetar även på Hagahuset där man 

tar hand om människorna som den svenska staten inte anser bör tas hand om; såsom missbrukare, 

uteliggare och alkoholister. Kommunen bestämmer sig dock för att lägga ner Hagahuset, då det inte 

ger någon vinst. Lena försöker få hjälp och uppbackning hos sitt parti men de går hela tiden emot 

hennes intressen att försöka rädda Hagahuset. De anser att hennes intressen inte är en del av den 

stora kommunistiska kampen som dem för. Lena går emot dem och är en av många som väljer att 

ockupera Hagahuset. Tommy säger att han är vänster, och det enda han vill göra är att kämpa mot 

makten. Detta antyder han när han är på intervju vid Journalisthögskolan och de frågar om varför 

han vill bli journalist. Och han svarar att han vill visa hur landet ser ut, underifrån.
145

 Han vill 

kämpa på sitt egna sätt, med sina ord. Han får jobb på radio men dem som han intervjuar kritiserar 

hans aggressiva intervjustil, och efter att ha fått en handfull varningar stängs han av av sin chef och 

får börja läsa sjörapporten istället.  

Rebecka är inte heller med i något parti, men hennes hjärtefråga är Israel och Palestina-konflikten, 

och hur detta påverkar människorna som bor i området och alla dem som måste fly och bo i 

flyktingläger. Hennes sätt att hjälpa till är att stjäla medicin som gått ut från sitt arbete och under sitt 

bröllop berättar hon för Lena att hon funderar på att åka till Libanon som läkarvolontär. Erik är den 

av de fyra huvudkaraktärerna som har minst engagemang i någon av de sociala rörelserna. Vi får 

dock se i slutet att han involverar sig i SAFs kampanj och att de firar på hans krog när det blir 

officiellt att en borgerlig seger har avslutat socialdemokratins långa politiska domininas i valet 
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1976. 

 

Karaktären Timo får stå som modell för en man som är kommunist och medlem i KFMLr. Han är 

även klädd i jeans och jeansjacka, för att styrka att han är en arbetare med oömma kläder. Han är 

viktig att ta upp då han arbetar på Arendalsvarvet, och är en av de som står i framkanten och 

uppmanar till strejk. Han försöker medvetet använda sig av Tommy för att komma åt Ingvar och de 

inom fackföreningen, men Tommy väljer sin egen väg vilket är att inte ta ställning överhuvudtaget. 

Timo är även den som tycker att Lenas intressen gällande Hagahuset inte passar in i de punkter som 

KFMLr kämpar för, och att hon borde skriva revolutionära sånger som manar till kamp och som 

hyllar partiet.  

 

Som kommunist är det otroligt viktigt att man inte glömmer att musiken  

inte är ett självändamål,  

det är ett vapen i kampen mot ett klasslöst samhälle. 

Vi har inget behov av att höra dina privata småborgerliga betraktelser om hur mysigt det är på Hagahuset.
146 

 

I denna nyckelscen ser vi även hur kvinnorna kunde behandlas inom de sociala rörelserna och 

partier. Att även om man ingick i samma parti, så brydde sig inte männen om de frågor som gällde 

kvinnornas rättigheter. Detta visar på hur det dubbla förtrycket för kvinnorna kunde se ut, då de inte 

fick medhåll från männen i sitt eget parti. De stod under både makten och patriarkatet. Men trots 

detta så visar eller kommenterar inte Marcimain att det under denna period fanns en växande 

kvinnorörelse. 

 

Tillsammans visar hur vänsterrörelsen bestod av olika grenar, där Moodysson väljer att främst 

fokusera på kvinnorörelsen och dess kamp. Vi får följa den tidigare isolerade hemmafrun Elisabeth 

och hur hennes ögon öppnas när hon träffar den öppet lesbiska feministen Anna i kollektivet. Men 

vi får inte se något demonstrerande på gator, utan kampen förs vid köksbordet och i vardagsrummet. 

Och i fokus står Elisabeths feministiska uppvaknande och vad den förändringsprocessen för med 

sig. 

 En annan del av vänsterrörelsen representeras av Erik och hans engagemang för KFMLr, 

som representerar en kommunistisk syn och värderingar. Erik arbetar som svetsare, vilket kan ses 

som ett riktigt arbetarklassjobb och vi får veta att han går på partimöten och läser deras tidning 

Proletären. Erik är väldigt känslomässigt involverad då han skäms för sin bakgrund och till och med 

har sagt upp kontakten med sin överklassfamilj och bytt efternamn. Han försöker aktivt diskutera 
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med alla i kollektivet, och blir upprörd om ingen tycker likadant som honom. Innan han och Lena 

har sex så lovar hon att de ska diskutera politik efteråt, och direkt efter att de är klara så börjar Erik 

på en gång att prata om bankernas makt över ekonomin. Men när Lena säger att hon inte orkar prata 

om det, och att de kan det samtalet dagen efter, blir Erik irriterad och menar att hon hade lovat 

honom. Och att hon är precis som alla andra som inte kan hålla sig till sina löften, och det enda hon 

ville ha var sex.
147

 

 Paret Signe och Sigvard, med sin son Måne representerar den gröna vågen-rörelsen, då de 

vill att allt ska vara ekologiskt, odlat på egen hand och vill förbjuda Pippi Långstrump-böcker då de 

anser att hon är kommunist. De är båda klädda i vad som kan antas vara naturmaterial i bruna och 

beige färger. Sigvard har långt hår och skägg, samtidigt som Signe har sitt hår täckt av en sjalett och 

är helt osminkad. De lämnar senare kollektivet för att man tycker att de alla går emot alla 

värderingar och reglar som de gemensamt satt upp. Den sista spiken i kistan är när Göran och Lasse 

väljer att köpa en tv, och när alla går med på att Stefan och Tet ska få gå och köpa korv med bröd. 

Gör detta att Signe och Sigvard väljer att flytta till ett annat kollektiv som heter Moder Jord.
148

 

 Filmen kommenterar även begreppet fri kärlek och sex, då man i kollektivet lever öppet och 

delar allting med varandra. Från sina kroppar till att de pratar väldigt öppet om allting, och 

ingenting är tabu eller anses konstigt. Detta gör också att barnen blir en del av detta, och det finns 

inte några gränser mellan barnen och de vuxna i sina sexuella sammanhang. Vilket visas när Eva 

försöker sova samtidigt som hon hör Lena och Erik har sex genom de tunna väggarna.
149

 

 

Tolkning 

En av de största skillnaderna med dessa två filmer är deras representation av kvinnorörelsen. Eller i 

Upp till Kamps fall, avsaknaden av den.  

 Vi får se hur både Lena och Rebecka blir dubbelt förtryckta på grund av deras 

klasstillhörighet och kön, men det kommenteras inte en enda gång i filmen. Kanske vill Marcimain 

visa upp det som han själv kan relatera till, vilket är de manliga erfarenheterna. Men ställer man 

Upp till Kamp mot Tillsammans så håller inte det argumentet då Lukas Moodysson gjort en film där 

kvinnorna tillåts både kommentera sitt förtryck och stå upp emot det. Marcimain och Birro väljer att 

hålla sig till den svenska historieberättelsen som vi sett tidigare; den manliga arbetarens kamp mot 

makten. Roger Johansson menar att den historiska berättelsen som reproduceras formuleras utifrån 

historieskrivarens egen samtid, och att detta tillsammans med värderingar och konflikter som har 
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anknytning till detta gör att vi ständigt skriver om vår historia.
150

 I denna diskussion skulle detta 

inlägg peka på att Peter Birro har skrivit Upp till Kamp som han gjort för att det är det enda sättet 

som han kan reproducera historien. Att skriva utifrån honom själv, och det han känner till. Och att 

detta skulle vara en orsak till varför det är männens berättelser vi får ta del av, och varför kvinnorna 

är placerade i bakgrunden. Men igen så ser vi hur Lukas Moodysson gör motsatsen genom att 

medvetet vända och vrida på genusidentiteterna, och placerar kvinnorna i centrum. Alltså finns det 

ett aktivt val i att Birro och Marcimain fortsätter att reproducera det historieberättandet som vi är 

vana vid. 

 Detta blir mer intressant när båda filmerna också väljer att porträttera partiet KFMLr. Där 

kan vi se likheter i karaktärerna Timo och Erik som får representera den manliga vänstern 

medlemmen, då de båda inte har någonting övers för något som inte ingår i den kommunistiska 

kampen. Den är det viktigaste av allting. De båda har likheter i att de har ett brinnande engagemang 

för kommunismen och tror att det enda som kan förbättra samhället är arbetarnas revolution då den 

styrande makten ska få stå till svars. De är också så inne i sitt tankesätt att de inte kan diskutera med 

någon som inte håller med dem, utan menar bara att det är fel och att det dem tycker är det som ska 

stå i fokus. Detta visas i Upp till Kamp hur Timo motarbetar Lena och hennes arbete i att försöka 

rädda Hagahuset, och hur han medvetet i och med strejken vid Arendalsvarvet sprider flygblad där 

han förolämpar Ingvar som är fackets representant. Han försöker även att vända Tommy mot Ingvar 

och ställa de två mot varandra, då han vet att Tommy är Ingvars svaga punkt. Det vi får se är att 

Timo är en man som inte skyr några medel för att få fram sina ståndpunkter att nå de mål han ser 

framför sig. Under 1970-talet uppstod en strejkvåg i Sverige som hade gemensamma nämnare i att 

bakom dessa strejker stod arbetargrupper som genom tradition utmärkts av politisk radikalism.
151

 

Erik i Tillsammans beteende visas i hur han smäller i dörrarna när ingen lyssnar på honom. Han 

pratar högt om arbetarnas kommande revolution och hur den kommer att chocka och förändra 

samhället. När Lasse påpekar att det är sådana som Erik, född överklass, som arbetarna vill störta 

sätter han sig i försvarsposition och börjar argumentera mot Lasse. Om Timo framstår som någon 

som inte är rädd för att smutsa ner sig för att nå det han eftersträver, ses Erik mer som någon som är 

vilse och gärna vill hitta en tillhörighet och att han är villig att bryta helt med sin bakgrund och de 

personer som ingår i den. Vilket han gör återigen när han lämnar kollektivet för att han känner att 

han inte får något medhåll för sina idéer och värderingar.  

 

Tillsammans erbjuder också ett synliggörande av att det finns olika grenar inom vänstern, att bara 

för att man titulerar sig som vänster så behöver man inte ha samma åsikter. Dock ser vi i 
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Tillsammans att de grenar som kan anses vara mer aggressiva och eller mer inriktade på en 

hjärtefråga är de som senare lämnar kollektivet; Signe, Sigvard och Erik. Signe och Sigvard tillhör 

den gröna vågen-rörelsen där man söker efter att finna inspiration till alternativa livsformer ute på 

landsbygden, detta kan även ses som en kritik mot den snabba moderniseringen som skedde i 

samhället.
152

 Kvar är de som bara vill leva utan några strikta regler, och som tillsammans kan skapa 

en egen lite utopi. Detta ser vi i slutscenen när alla spelar fotboll tillsammans, till och med 

grannfrun och Birger är med, och alla är enade, stöttar och hejar på varandra.
153
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5. Slutsats 

 

Jag har här visat hur Upp till Kamp och Tillsammans visar upp två olika bilder av det svenska 1970-

talet. Johansson menar att historiska föreställningar kan fungera som speglar som reflekterar och 

skapar mening i det samhället som den skapas.
154

 Dessa två filmer återspeglar ett Sverige som var 

under förändring, och de är skapade under det tidiga 2000-talet som stod inför sina egna 

förändringar och utvecklingsprocesser. Detta gör att filmer som Upp till Kamp och Tillsammans kan 

inspirera nya generationer att själva kämpa mot motsättningar och förändringar i sitt egna samhälle. 

Båda filmerna bidrar även med perspektiv och synsätt från två filmskapare som själva inte var en 

del av tiden de berättar om.
155

 I Johanssons diskussion gällande minne och myt kring historiska 

händelser menar han att de ingår i motstridiga historier som ständigt återberättas. Det jag har 

kommit fram till i denna uppsats är att filmerna visar upp olika bilder av det svenska 70-talet. Där 

Marcimain väljer det perspektivet som oftast behandlas, mannens, samtidigt som Moodysson 

belyser kvinnorna och deras kamp. Men även Moodysson visar på hur svårt det är att utesluta 

mannen då han vänder på könsidentiteterna och ger kvinnorna i filmen maskulina egenskaper. 

Johansson menar även att en framträdande del i historiebruk är gestaltningskraft, då det är detta som 

försöker skapa en autentisk bindning till det förflutna.
156

 Detta går att återfinna i båda filmerna i och 

med filmskaparnas användande av scenografi, rekvisita och tidsangivelser för att på ett enkelt sätt 

befästa filmerna i 70-talet. En av de stora skillnaderna är Marcimains användande av journal-och 

dokumentärfilmer som kulisser, vilket används genom hela filmen men egentligen inte tillför så 

mycket till berättandet. Enligt Roger Johansson och Peter Aronssons diskussion kring historiebruk 

reproducerar Mikael Marcimain och Peter Birro den svenska nationella berättelsen som vi är vana 

vid, den som placerar männen i centrum. Lukas Moodysson å andra sidan visar upp ett 1970-tal där 

barnen, kvinnorna och kvinnokampen är i centrum. På detta sätt använder han sig av vad Kristen 

Hoerl kallar motståndsminnen och visar upp grupper som genom historien har fått stå tillbaka för 

andras narrativ.
157

 Hoerl menar även att ”minnen” kan belysa rådande ideologiska förvrängningar, 

vilket även det går att koppla samman med uteslutandet av det kvinnliga narrativet i Upp till Kamp. 

När det kommer till Aronssons diskussion om filmerna kan ses som ett monument anser jag att detta 

stämmer, då jag har visat att båda filmerna har skapat en egen berättelse, ett eget rum, om samma 

historiska tidsperiod. Men i min analys menar jag att deras syften gör att de uppfattas på olika sätt, 

där Upp till Kamp inte medför någonting nytt eller utmanar den tidigare historien, utmanar och 

lyfter Tillsammans fram historien och det sociala minne som tidigare placerats i periferin. Och att 
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detta görs genom filmmediet gör att nya generationer i framtiden kommer att upptäcka filmen vilket 

kommer göra att unga kvinnor i framtiden kommer påminnas om den kampen kvinnorna förde på 

70-talet. Även Hoerl diskuterar hur yngre generationer kan påverkas av populärkultur, och hur 

filmmediet kan ge en röst åt erfarenheter och upplevelser från historien. Detta kan även leda till att 

kritik blossar upp då de historiska händelser som reproduceras i filmer oftast kan ses som 

kontroversiella, och Hoerl menar att denna kritik är som starkast när filmen blandar fiktion och 

faktiska redogörelser.
158

 Gällande Upp till Kamp och Tillsammans ses detta i hur Upp till Kamp som 

är den filmen som använder sig av kombinationen fakta och fiktion och fick motstå den största 

kritiken gällande trovärdigheten av de två verken. Trots kritik eller inte så har filmerna gemensamt 

att de tillsammans hjälper till att hålla den svenska historien levande och stärker dess politiska och 

kulturella minne.
159

 

 De två filmerna kan ses som att de berättar om vår svenska nationella historia, men det är 

viktigt att ifrågasätta vad detta betyder och vems historia det är. Enligt de flesta historieböcker och 

filmer så framstår det att det är den vita svenskens historia som berättas, vilket utesluter stora delar 

av den svenska befolkningen. Både Upp till Kamp och Tillsammans reproducerar detta, då alla 

karaktärer i båda filmerna är vita. För att kunna bearbeta vår historia så måste vi lyfta fram alla 

berättelser, detta gäller inte bara att lyfta fram kvinnan istället för mannen utan även att lyfta fram 

andra etniciteter än vita svenskar. 

  

Ansatsen att undersöka de fyra teman som går som röda trådar genom berättandet, har visat sig vara 

relevant då de hjälpt till att belysa hur filmerna valt att skapa 1970-talet. Just som Roger Johansson 

påpekade så i och med att man synliggör två motpoler, blir det tydligt vad som har valts att vara det 

mest framträdande i filmernas historieberättande.
160

 I analysen av genusrelationerna ser vi tydligt 

skillnaderna i hur kvinnor och män representeras i filmerna. I Upp till Kamp så är de två manliga 

huvudkaraktärerna, Tommy och Erik, i ständigt fokus i undersökningen av generation- och 

klasskonflikten. Det är i analysen om sociala rörelser som Lena får ta plats, men endast genom att 

hon blir motarbetad av männen i samma organisation, och Marcimain och Birro näst intill raderar 

kvinnorna från sitt 1970-tal. I Tillsammans är det Elisabeth med sitt feministiska uppvaknande, 

Anna som är lesbisk och feminist och Elisabeths dotter Eva som är de framträdande rollerna. Men 

Moodysson presenterar även flera olika komplexa personporträtt och de flesta karaktärer är 

närvarande i alla teman, i Tillsammans utesluts ingen. Dock ska det tilläggas att kvinnan sätts i 

centrum med vad som kan uppfattas som manliga egenskaper, då Moodysson vänt på 
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genusidentiteterna i sin film. Vilket visar på att det inte räcker med att bara vara kvinna, hon 

placeras i förgrunden för att hon inte innehar vad som anses vara kvinnliga egenskaper. Detta gör 

även att de två motpolerna förstärks ytterligare då det blir tydligt hur stereotypa könsroller brukar 

representeras i film. När det kommer till analysen om generationskonflikten sätter Upp till Kamp 

återigen männen i centrum, då Tommy och Ingvars konflikt går som en röd tråd genom filmen. Här 

skiljer sig Moodysson porträttering då han väljer att visa filmen från barnens perspektiv, med 

Elisabets dotter Eva som den drivande kraften. Hansell menar att Eva får stå för en barndomens 

tillbakagående utopi, då Moodysson visar hur föräldrarnas problem och förändringsprocesser tar 

bort deras fokus från barnen.
161 

I analysen av de två sista temana klasskonflikten och de sociala 

rörelserna går det att finna likheter i hur de båda filmskaparna väljer att reproducera stereotypa 

bilder. Tydligast blir detta i framställningen av de olika framställningarna av samhällsklasserna, där 

överklassen representeras av Eriks mamma Alice i Upp till Kamp och Erik i Tillsammans. Där de 

båda framställs som självupptagna, bittra, kompromisslösa och maktlystna. Medan Tommy och 

Elizabeth och hennes man Rolf representerar arbetarklassen och har en mildare framtoning. De 

gestaltas alla med en svaghet som bidrar till att man som betraktare ska känna sympati med 

karaktären, samt att de går igenom en utveckling där de alla kommer ut som bättre människor på 

andra sidan. Erik har även en framträdande roll i temat sociala rörelser där man kan se likheter med 

karaktären Timo från Upp till Kamp. De framställs båda som helt kompromisslösa och deras starka 

tro på sin egen sanning är det som driver dem i deras kamp. Detta visar även på hur nära de två 

temana står varandra, då det politiska engagemanget i Upp till Kamp är förknippat med vilken 

samhällklass karaktären kommer från. Marcimain lägger tyngden i berättandet på arbetarklassen, 

medan Moodysson visar en symbios av arbetarklass och medelklass som både lever tillsammans i 

både harmoni och konflikt. I Tillsammans är inte samhällsklassen det viktigaste utan istället är det 

den politiska kampen som står i centrum, och där är alla välkomna; på samma sätt som alla är 

välkomna att vara med och spela fotboll i slutscenen.  

 Uppsatsen huvudsakliga bidrag består i en analys av två filmer som tidigare inte analyserats 

utifrån historiebruk och kulturella myter. Detta i sin tur är ett nytt tillägg till den tidigare 

forskningen om 1970-talet i Sverige, i den bemärkelsen att den består av analyser av två 

populärkulturella medier utifrån ett historiskt perspektiv grundat på fyra teman. Filmen har en 

position i samhället där den kan hjälpa till öppna upp och ge insyn i berättelser som tidigare har 

gömts undan i den svenska historien. I och med detta har jag med min analys även ifrågasatt 

filmmediet som ett verktyg att lära ut och förmedla den svenska nationella berättelsen, och 

efterfrågar att få se rekonstruktioner där hela den svenska berättelsen visas och inte bara den som 
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reproduceras om och om igen i nya kläder. Och det är genom analyser och diskussioner om svensk 

film som vi kan belysa tomrummen i berättandet av vår historia och det sätt som den återskapas. 
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