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Abstract 

 
 

The years 1950 - 1970 can be seen as a social, economic and political liberation for the Swedish 

woman. There is a debate about women's emancipation and that the classic Swedish housewife 

is considered outdated which inhibits the growth of society. During the same period, 

“Motboken” is abolished in the year of 1955. “Motboken” was a Swedish alcohol reform 

between the years 1919-1955. It was a major attempt to reduce alcohol consumption by 

regulating alcohol use.  After year 1955 women now have the same right as men to both 

purchase and be seen with alcohol in public. I have been trying to get a deeper look into the 

years 1950 and 1970 with a focus on contemporary Swedish films. In the films, I investigate 

attitudes about how the woman should behave towards alcohol despite the change in the law 

and how the film depicts the woman's liberation. The film is a strong contribution in influencing 

people with their message. A film reaches out to all kinds of people, both women and men, 

regardless of class and ethnicity. I am therefore interested in exploring the film's world and how 

it presents reality together with alcohol from a gender perspective. What I am interested in is 

seeing how gender roles can be portrayed in the movie and to observe if it is all fictional or 

shows reality as it is.  

 

Cheers! 
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1. Inledning 
 

”Frun hon vill väl ha lite sött”  

 

- Ur filmen Vem älskar Yngve 

Frej 19731 

 

Citatet är taget ur filmen Vem älskar Yngve Frej från år 1973. Mannen som säger detta sitter i 

sällskap med en man och en kvinna och vill bjuda dem på något att dricka. I scenen häller han 

upp starksprit till mannen utan att fråga vad mannen vill ha, sedan vänder han sig till kvinnan 

och säger ” Frun hon vill väl ha lite sött.” Om vi istället vänder på scenen och tänker oss att 

mannen direkt häller upp starksprit till kvinnan och vänder sig till mannen för att sedan säga 

”Mannen vill väl ha lite sött”. Detta skulle förmodligen förvrida fokuset på scenen en del, 

antingen kommer vi reagera eller så gör vi inte det.  

Mitt intresse för den kvinnliga frigörelsen under 1900-talet gjorde att jag fick inspiration till att 

ta reda på mer kring om det verkligen finns någon så kallad ”alkoholjämlikhet”. För att göra 

detta tog jag film som hjälp, och med ett genusperspektiv utforska könsroller tillsammans med 

alkohol. Filmen är ett starkt bidrag till att kunna påverka människor med sitt budskap. Ofta 

finns det individer i filmen som du kan relatera till, här finns kanske en person som tänker och 

känner precis som du eller som råkar ut för samma saker som du har gjort. Filmen kan överdriva 

situationer och händelser men gör detta på ett medvetet sätt för att förstora vissa rådande 

samhällsproblem. Filmen vill ofta belysa en historia, skapa en diskussion och framförallt få sina 

åskådare att reflektera över sina eller andras handlingar. En film når ut till alla olika sorters 

människor, kvinnor som män oavsett klass och etnicitet.  

Att undersöka kvinnans frigörelse tillsammans med alkohol visade sig vara en intressant resa, 

den både gav mig nya perspektiv och lärdomar samtidigt som jag blev lite förvånad över 

resultatet. Nästa gång en man frågar mig om jag vill ta likör eller konjak till kaffet så kommer 

jag fundera över mitt svar. Kommer mitt svar avgöras beroende på mina smaklökar eller för att 

jag är kvinna. Ja vi får väl se.  

 

Skål! 

 

 

 
1 Svensk Filmdatabas: http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=36043 (hämtad 
2020-01-08).  
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2. Problemformulering 
 
Åren 1950 – 1970 kan ses både som en social, ekonomisk och politisk frigörelse för den svenska 

kvinnan. Den klassiska svenska hemmafrun anses förlegad och hämmar samhällets framväxt, 

och i takt med detta så tar kvinnans frigörelse fart.2 Under samma tidsperiod går även motboken 

i graven år 19553 , för att vara exakt. Vad som nu sker är att kvinnan har samma juridiska rätt 

som mannen att inhandla alkohol vilket hon tidigare inte har haft. Att synas på den offentliga 

arenan blir också allt mer vanligare även för kvinnan. I detta arbete kommer jag att gräva 

djupare på åren 1950 och 1970 med fokus på samtida svenska filmer. Jag är intresserad av att 

undersöka filmens värld och hur den framställer verkligheten ihop med alkohol ur ett 

genusperspektiv. Mitt intresse för att se hur könsroller synliggörs tillsammans med alkohol gör 

att jag väljer filmens värld, för att se om just film bara är film eller om filmen är en skildring 

från verkligheten då filmen skapades. 

 

 

2.1 Syfte 

 

Syftet är att undersöka och analysera hur svenskproducerad film ifrån 1950 och 1970-talen 

överensstämmer med svensk jämställdhetsutveckling utifrån hur könsroller och alkohol 

framställs på film. Det relevanta i mitt syfte är att se hur kvinnor och män över tid porträtteras 

med alkohol på film.  

 

 

2.2 Forskningsfrågor  

 

• Hur skildras kvinnans relation till alkohol över tid i de undersökta filmerna? 

• Vem är kvinnan i sällskap med när hon dricker alkohol?  

• Vilka skillnader i valet av alkoholdryck mellan kvinnan och mannen finns det? 

• Vilka tydliga orsaker finns det i varför kvinnan och mannen dricker olika typer av 

alkohol? 

 

2.3 Avgränsning  

 
Anledningen till att jag väljer att jämföra 1950-talet och 1970-talet är ur den samhälleliga 

aspekten av den kvinnliga frigörelsen. Hemmafruidealets starka tid under 1950-talet jämfört 

 
2 Furevik Anna. På väg mot lika villkor. Malmö: Gleerups Utbildning AB 2015.  
3 Johansson Lennart. Staten, supen och systemet. Växjö: Grafiska Punkten 2008, s 349–350.   
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med hur den kvinnliga frigörelsen tar sig uttryck i 1970-talet. 1960-talet kan tyckas vara en 

mycket intressant period även den, men på grund av tidsbrist och uppsatsens omfattning ansåg 

jag att en jämförelse mellan 1950-talet och 1970-talet ger ett mera djup med tanke på den 

förändring för kvinnan som sker i samhället. 

 
 

2.4 Genomförande  

 

Till analyserna valdes de scener ut i respektive film där alkoholen är synlig och antingen dricks 

av någon eller omnämns i scenen av någon. Det är totalt 37 scener som kommer att analyseras. 

21 scener där alkoholen är synlig och dricks av någon, samt 16 scener där alkoholen enbart 

nämns och inte synbart dricks av någon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

3. Historisk bakgrund 

Med en historisk bakgrund vill jag skapa en kontext som skall bygga upp hur vissa delar i 

samhället såg ut under 1950-talet och 1970-talet. 

 

 

3.1 1950-talet  

 
Under 1950-talet växte det svenska välfärdssamhället fram, ekonomin blev starkare och 

svenskarna hade goda framtidsutsikter. Krisen under 1940-talet var nu slut och äntligen kunde 

svenskarna leva i överflöd. Nytt för svenskarna var också de utökade semesterveckorna vilket 

resulterade i att resandet ökade, och charterresorna var ett faktum. När det ökande välståndet 

blev starkare steg också konsumtionen och produktionen då svensken kunde handla mer. Nya 

varuhus öppnade runt om i landet och varor som tidigare klassats som lyx fanns nu i var mans 

hem. Det så kallade slit - och slängsamhället föddes nu. En helt ny ungdomskultur såg ljuset 

och när jazzen dansade ut ur de svenska hemmen trädde rock´n´rollen in. Rocken förknippades 

ofta med raggare och arbetarklassen i motsats till jazzen som förknippades med borgarklassen. 

Under 1950-talet börjar en bild av den ”svenska synden” att sprida sig över världen. Begreppet 

beskrivs som den svenska liberala synen på sex och nakenhet. I filmbranschen bidrar bland 

annat Ingmar Bergman till att sprida bilden av den svenska synden i hans film Sommaren med 

Monika, där nakenbad och nakna bröst spelar en viktig roll.  

1950-talets ideal när det gäller familjen var fortfarande att en kvinna skulle vara en ordentlig 

hemmafru med två eller högst tre barn. Kvinnan ansågs i första hand vara fru och mamma och 

hon skulle skyddas från det offentliga livet för att istället ägna sin tid åt hem och hushåll4. Under 

1950-talet som benämns som husmoderns tidsålder växer det så kallade ”husmorskontraktet”5 

fram. Vilket brukar förklaras som ett kontrakt mellan kvinnan- idealet husmodern - och 

samhället. Kvinnan skulle ta hand om det lilla hushållet, alltså hemmet. Medan mannen 

ansvarade för det stora hushållet, alltså arbete, politik och ekonomi. Detta var mannens arena. 

Efter krigets slut ville svensken ha ett lugnt och traditionellt liv i vardagen. Men fler kvinnor 

lockades ut i yrkeslivet och då gärna till serviceyrken, men hade då lägre i lön än männen för 

samma jobb.  Under 1950-talet fanns ett nyckelbegrepp, ”valfrihet för kvinnorna”, men vad de 

då hade att välja på var att antingen vara yrkeskvinna eller hemmafru.6  

 
4 Furevik Anna. 2015, s 54–55.  
5 Furevik Anna. 2015, s 60. 
6 Minnenas journal. https://www.minnenasjournal.nu/del-4-valkommen-till-50-talet/ (hämtad 2019-12-
19) 
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Lisa Wiklund och Jenny Dambergs bok med titeln Som hon drack: kvinnor, alkohol och 

frigörelse7 berör 60 år av kvinnans frigörelse i samband med alkoholen. De frågar sig om det 

sedan år 1955 verkligen uppnåtts någon slags ”spritjämlikhet”. När Wiklund och Damberg 

bland annat undersöker hur det såg ut runt de svenska barerna runt 1950 - 1970-talet så är det 

rätt tydligt att det är männens arena. Fram till år 1977 var det enbart manliga medlemmar i 

”Sveriges Bartenders Gille”.8 De nämner också att fram till år 1955 är krogen en lagstadgad 

miljö enbart för männen, som här träffas för att prata arbete och framgångar/motgångar. Runt 

1960-talet sker det en förändring och kvinnorna börjar följa med sina män ut. 

En annan intressant aspekt som Wiklund och Damberg nämner ”Operation vin” som lanserades 

av Systembolaget år 1957. Man ville nu få svenskarna att dricka mindre starksprit och dricka 

mera vin. Systembolaget lanserade sin kampanj med ekonomiska argument att vinet var så 

mycket billigare och att det fanns flera valmöjligheter i butikerna. Vinet skulle inte längre vara 

en dryck för överklassen. Under 1950-talet dricks det i snitt 0,94 liter starköl. 2,6 liter vin och 

8,39 liter starksprit per invånare 15 år och äldre.9    

 

3.2 1970-talet   

 
1970-talet kan nämnas som brytningstiden mellan industrisamhälle och tjänstesamhälle. Åren 

mellan 1965–1975 innefattar det så kallade miljonprogrammet, som var ett bostadspolitiskt 

program. Detta drevs av Socialdemokraterna som ville lösa problemet med att fler och fler 

flyttade från landsbygden och in till storstäderna. Under en tioårsperiod lovade 

Socialdemokraterna att 100 000 nya lägenheter skulle byggas. Politikerna klarade att hålla det 

utlovade vilket gjorde att bostadsproblemen inte längre fanns kvar. Däremot återstod en hel del 

miljöproblem då flera byggnader var byggda med material som tidigare aldrig hade provats 

förut. I takt med miljonprogrammet så ökade också segregationen, då ytterområdena i 

storstäderna främst skulle bosättas av arbetare och invandrare.10  Den ekonomiska tillväxten 

började avta i mitten av 1970-talet på grund av att det i världen sker en oljekris. Vilket gör att 

priserna stiger i Sverige och industrin börjar få problem. Stora lån resulterar i stora 

 
7 Wiklund Lisa och Damberg Jenny. Som hon drack – kvinnor, alkohol och frigörelse. Bokförlaget Atlas 
2015 
8 Sveriges Bartenders Gille. http://www.sbg.nu/ (hämtad 2019-12-19).  
9 Folkhälsomyndigheten 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5155a35c788a45e7b9bf05448378b578/registrerad-
alkoholdrycksforsaljning-detaljhandel-serveringsstallen-liter-alkohol-invanare-15-ar-aldre.pdf (hämtad 
2020-01-10).  
10 So-rummet. https://www.so-rummet.se/kategorier/miljonprogrammet (hämtad 2019-12-19) 
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budgetunderskott och i takt med detta får vissa människor i Sverige det sämre. Då industrier 

flyttar utomlands ökar även arbetslösheten. Under 1970-talet växer den så kallade ”nya 

vänstern” fram, här sågs ofta unga studenter, författare eller andra personer med anknytning till 

den akademiska världen. Denna vänsterrörelse demonstrerar och tar avstånd ifrån det etablerade 

samhället. Ett avståndstagande var till exempel ”borglig livsstil”, gamla traditioner och stilideal 

i samhället. De lever med en fri och naturlig inställning till kropp, sex och nakenhet. De 

uppmuntrar till att leva i kollektiv och anser att detta bidrar till jämlikhet.  

Det så kallade husmorskontraktet11, byttes nu ut om det så kallade jämställdhetskontraktet12, 

vilket betydde att mannen och kvinnans roll som förälder, försörjare och medborgare inte skulle 

innebära någon skillnad. Under 1970-talet ifrågasätts hemmafruidealet skarpt, och nya 

kvinnorörelser växer fram. År 1968 bildas bland annat Grupp 8 som kämpade för kvinnans 

frigörelse och lika rätt till arbete och lika lön.13 Kvinnor kräver ekonomisk oberoende av sin 

man och vill nu ha möjlighet att kunna försörja sig själv, men kvinnan förväntas fortfarande 

vara hemma med barnen. På arbetsmarknaden är det stora skillnader i lönerna mellan kvinnor 

och män, men trots detta är det fler och fler kvinnor som ger sig på arbetsmarknaden och den 

svenska jämställdhetspolitiken växer fram.14 

Under 1970-talet dricks det i snitt 6,08 liter starköl, 10,21 liter vin och 9,04 liter starksprit per 

invånare 15 år och äldre.15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Furevik Anna. 2015, s 60.  
12 Hirdman Yvonne. Genus – om det stabilas föränderliga former. Wallin & Dalholm Boktryckeri AB 2001, 
s 162. 
13 Furevik Anna. 2015, s 64–67.  
14 So-rummet.  https://www.so-rummet.se/podcast/sveriges-nittonhundratal-1970-1979 (hämtad 2019-12-
19).  
15 Folkhälsomyndigheten 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5155a35c788a45e7b9bf05448378b578/registrerad-
alkoholdrycksforsaljning-detaljhandel-serveringsstallen-liter-alkohol-invanare-15-ar-aldre.pdf (hämtad 
2020-01-10).  
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4. Tidigare forskning 
 
Här presenterar jag tidigare forskning som behandlat ämnet alkohol och könsroller. Det finns 

ganska knapert med forskning ur mitt perspektiv om alkohol och könsroller i film. Men utifrån 

den forskning jag har sammanställt vill jag ge en bredare inblick i ämnet som sedan underlättar 

vägen in i min undersökning. 

 

 

4.1 Genus och alkohol  

 

Genom att intervjua olika kvinnor i olika åldrar undersöker Sara Andersson år 2014 i sin studie 

” Är öl en könskodad dryck? Vad kvinnor tycker om smaken av öl” 16 om det finns en kvinnlig 

smakprofil för öl. Andersson tar upp delar av tidigare forskning som pekar på att ölen inte är 

könsneutral utan ofta förknippas med männen. Öl är en del av hur männen umgås socialt och 

att ölen kopplas ihop med manlighet. Andersson nämner också den forskning som menar att öl 

och starksprit är för männen medan kvinnorna föredrar likör och vin. Studiens resultat tyder på 

att det finns en kulturell prägling av smaken där arv och samhälleliga normer kring genus spelar 

in på de kvinnliga informanternas smakvärldar. Den kvinnliga smaken kommer ifrån balans 

mellan smak, alkoholstyrka och beska. Likadant hör fruktighet och blommighet till en kvinnlig 

smakvärld. Anderssons resultat kommer att vara till värde för mig i min undersökning, speciellt 

gällande valet av dryck hos kvinnan och mannen som är en del i min frågeställning.  

 

Även i Ingegerd Sigfridssons studie Självklara drycker? – kaffe och alkohol i social17 samvaro 

gjordes associationer på manligt respektive kvinnligt beroende på smak. Smaken av sött 

karaktäriseras som kvinnligt medan strävt och beskt hörde ihop med manliga drycker. 

Sigfridsson drar slutsatsen att alkohol kan kategoriseras utefter både kön och klass. När det 

kommer till kön visade det sig att till de manliga alkoholdryckerna associeras med öl, konjak 

och whisky, medan kvinnliga alkoholdrycker förknippas med vin och likör. Inom 

klassfördelningen medel – och arbetarklass, uppfattas öl och brännvin som hemhörande till 

arbetarklassen. Vin, konjak och whisky relateras till medelklassen. Sigfridsson menar att 

resultatet i hennes studie kan peka på de föreställningar som finns om olika sociala grupper så 

finns det också en bild av vad olika kön och klasser dricker. Ibland kanske inte verkligheten 

stämmer överens med denna föreställning. En av orsakerna till att verkligheten inte alltid 

stämmer överens med föreställningen kan vara tidsperioden. Arbetarklassen har sedan 1800-

 
16 Andersson Sara. http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:974352/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2019-
12-19). Örebro, Örebro universitet 2014. 
17 Sigfridsson Ingegerd. 2005.  
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talet förknippats med brännvin och på så sätt skapat en slags identitetsmarkör. Att dricka vin 

har å andra sidan associerats med borgarklassen. De tydligaste föreställningarna om vilket kön 

en viss dryck hör till, finner Sigfridsson i att vin hör till kvinnor och öl hör till männen. I studien 

lyfter Sigfridsson också fram den så kallade könsmässiga hierarki som finns i samhället. I denna 

utgör mannen normen och kvinnan står för det underordnande. Sigfridsson beskriver att även 

denna hierarki kan visa sig i dryckessammanhang. Att valet av vad mannen dricker visar sig i 

någon slags manlighet, att därför välja rätt dryck blir därmed ett viktigt val för mannen. En 

kvinna å andra sidan kan få uppmuntrade kommentarer om hon väljer dryck som anses vara av 

den manliga karaktären, medan mannen i sin tur får ofta negativa kommentarer om han visar 

sig med en ”kvinnlig” dryck.18 Vad en kvinna däremot inte kan göra är att beträda den manliga 

kretsens alla delar, som till exempel berusningen. Att vara berusad som kvinna och tappa 

omdömet ger omgivningen möjlighet att uppfatta henne som socialt misslyckad och hon blir ett 

sexuellt byte, skriver Sigfridsson. 19  

Denna forskning berör viktiga delar som valet av alkoholdryck och hur kvinnan uppfattas som 

berusad, som är givande för min undersökning.  

 

Josefin Bernhardssons Normalitetens gränser – en fokusgruppstudie om alkoholkultur(er), 

genus och åldersskapande20, har som syfte att undersöka svensk(a) alkoholkultur(er) genom en 

analys med deltagare i olika åldrar. Bernhardsson har undersökt deltagarnas relation till 

drickandet i olika livsperioder, hur de drar gränser mellan accepterat och icke-accepterat 

drickande, samt hur dessa betydelser och gränsdragningar kopplas samman med sociala 

kategorier, självpresentationer och normer. Bernhardsson lägger fokus på ungdomar, kvinnor 

och män i sin avhandling. Av de berättelser som utspelar sig runt 1950 - 1970 är alkoholen en 

tydlig genusmarkör menar Bernhardsson. Männen dricker öl, nubbe och grogg. Kvinnorna finns 

där i den dolda bakgrunden och beskrivs som tanterna som smuttar likör, tar ett halvt glas snaps 

eller också som mamman som inte dricker alls. Vidare skriver Bernhardsson att det finns något 

gemensamt i alla de berättelser som hon tagit del av. Beskrivningar av mammor som skojar 

eller skämmer ut sig, sjunger eller dansar, saknas. Kvinnornas osynlighet jämfört med männens 

sätt att bete sig när de har druckit alkohol, anser Bernhardsson är ett bevis på att alkoholens 

berusning är reserverad till männen, inte kvinnorna.  

 
18 Sigfridsson Ingegerd. 2005, s 244–247.  
19 Sigfridsson Ingegerd. 2005, s 207–208.  
20 Bernhardsson Josefin. Normalitetens gränser. En fokusgruppstudie om alkoholkultur(er), genus – och 
ålderskapande. Stockholm: Universitetsservice 2014 
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Bernhardssons forskning är viktig för min undersökning gällande den kulturella delen kring 

genusmarkören när det kommer till alkohol samt de delar som belyses kring alkoholens arena.  

 

 

Alkoholforskarna Maria Abrahamsson och Karin Heimdahl har i sin vetenskapliga artikel 

Kvinnor dricker för att de mår dåligt - män dricker för att de är män: om könad diskurs i 

alkoholpolitiska propositioner och utredningar 1rb1965 – 201121, granskat beskrivningarna av 

kvinnor och mäns alkoholvanor i alkoholpolitiska propositioner och utredningar i Sverige. 

Abrahamsson och Heimdahl drar slutsatsen att den bild som kommer fram ur de officiella 

dokumenten bygger på subjektiva idéer. Även om det är männen som dricker mer alkohol och 

är de som skadas mest av alkoholen, är det kvinnornas drickande som ses som det största 

problemet. Den största skillnaden finner Abrahamsson och Heimdahl i beskrivningen av att 

mannen som brukar alkohol är en aktiv person som försöker förbättra sitt liv, medan den 

alkoholkonsumerande kvinnan i början av tidsperioden är en förminskad reflektion av den 

alkoholkonsumerande mannen. Under senare delen av tidsperioden framstår kvinnans 

alkoholdrickande som problematiskt. Abrahamsson och Heimdahl fastslår att det är oroande, 

men de officiella dokumenten både bidrar till att både kvinnor och alkohol förknippas med 

problem samt att dokumenten även visar en uppfattning från samhället om att det är så.  

Denna vetenskapliga artikel är givande till min undersökning då den fokuserar på kvinnan och 

mannens alkoholvanor, vilket är betydande för mina frågeställningar. 

 

 

4.2 Mediabilder av kvinnan i populärkulturen  

 

Det går att hitta en del tidigare forskning när det kommer till forskning om kvinnor i 

populärkultur och media som reklam till exempel. Inger Lindell är forskare inom området och 

skrev år 2004 boken Att se och synas – filmutbud, kön och modernitet22 där hon diskuterar hur 

olika stereotyper av kvinnan gestaltas i film. Vanligtvis är kvinnan ett offer, sexobjekt eller en 

biroll som ett komplement till den manliga huvudrollen. Lindell konstaterar att de flesta 

filmerna är skapta av män, och när en kvinna bär huvudrollen är hon skildrad av en man. I sin 

avhandling vill Lindell bland annat undersöka hur underpresenterad kvinnan är i filmen. Det är 

 
21 Storbjörk Jessica. Samhället, alkoholen och drogerna – politik, konstruktioner och dilemman. Artikel av 
Abrahamsson Maria och Heimdahl Karin: Kvinnor dricker för att de mår dåligt - män dricker för att de är 
män: om könad diskurs i alkoholpolitiska propositioner och utredningar 1rb965 – 2011. Stockholm: 
Stockholms Universitetsförlag. 
22 Lindell Ingrid. Att se och synas. Filmutbud, kön och modernitet. Göteborg: Göteborg Universitet 2004. 
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i berättelsen om oss själva som normer, ideal och kön blir centrala kategorier.23 Kopplat med 

detta till film, säger hon att medieutbudet kan jämföras med att gå till affären att handla, där 

utbudet av matvaror liknas med massmediernas utbud som erbjuder människor tänkbara 

valmöjligheter när de skall handla. Genom Lindells analys av film och hur könen representeras 

och vilka stereotyper det går att se, sätter media en dagordning för hur diskussionen kring könen 

skall se ut. Lindell hävdar att i filmens värld kan man se en kulturell oro, där kvinnan är kraftigt 

utesluten. Filmen återspeglar inte bara verkligheten utan är också med att skapa den, skriver 

Lindell.24 Den film vi ser speglar våra liv, och när diskussionen kring budskap om kön och klass 

återupprepas om och om igen nöts förmodligen budskapet till slut in. Men trots detta och med 

den de kulturella uttrycken som ges i filmen av kvinnans roll, och skapar en oro, tåls det att 

denna diskussion upprepas om och om igen, skriver Lindell. 25 

Lindells avhandling berör året 1996, vilket är tiden efter tidsperioden för min undersökning. 

Men med tanke på hennes perspektiv på könsroller och hur de visar sig i filmen tycker jag det 

är en viktig del i tidigare forskning att ha med även för min undersökning.  

 

År 2006, skriver Gunilla Jarlbro boken Medier, genus och makt26 och gör slutsatsen likt Lindells 

undersökning att kvinnor i filmen presenteras oftast på ett mindre likvärdigt sätt än den manliga 

huvudrollen. Detta beror på de könsmönster som finns i samhället, som enligt Yvonne Hirdman 

baseras på det kallade genussystemet27. Sett utifrån att media på ett sätt är samhällets 

demokratiska punkt och kan på så sätt vara en gemensam mötesplats för samhället så menar 

Jarlbro att media där misslyckas i sitt sätt att porträttera kvinnan när man inte gör henne 

likvärdig med mannen.28  

Det som diskuteras av Jarlbro bidrar med viktiga perspektiv till min undersökning då syftet 

handlar om hur könsroller porträtteras i filmen.  

 

Simon Lindgren diskuterar kort om populärkultur och kvinnor i sin bok Populärkultur – teorier, 

metoder och analyser.29 Han skriver att forskning i populärkultur har kritiserats då 

representationer av kvinnor ofta uteslutits eller att kvinnorna förminskats som en social 

kategori. En rad forskare har enligt Lindgren kommit fram till samma sak om att 

 
23 Lindell Ingrid. 2004, s 221 - 222.  
24 Lindell Ingrid. 2004, s 221.  
25 Lindell Ingrid. 2004, 227.  
26 Jarlbro Gunilla. Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur 2006.  
27 Jarlbro Gunilla. 2006, s 17.  
28 Jarlbro Gunilla. 2006, s 146.  
29 Lindgren Simon. Populärkultur – teorier, metoder och analyser. Malmö: Liber 2005. 
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populärkulturens bilder av kön tenderar att framställa dessa på ett stereotypt sätt. När männen 

avbildas som överordnande och dominanta kvinnorna, så presenteras kvinnorna antingen som 

sexobjekt, hemmafruar eller mödrar.30 Grunden i all film, är att bilder av kvinnor alltid betraktas 

ifrån mannens synvinkel, alltså den manliga blicken. Vilket i sig är ett nyckelbegrepp inom 

feministiska mediestudier och syftar just till att i de populärkulturella fördelningarna är det män 

som betraktar och kvinnan som betraktas. Som ett resultat av att männen alltid betraktar, stärks 

den manliga dominansen och kvinnor förblir osynliga.31 

Denna forskning är givande för min undersökning då Lindgren diskuterar viktiga delar av hur 

den manliga dominansen tenderar i det populärkulturella, som i mitt fall filmen.  

 

Även Anja Hirdman och Madeleine Kleberg analyserar i sin feministiska medieforskning 

Mediers känsla för kön32, om hur medier framställer män och kvinnor och hur manlighet och 

kvinnlighet visar sig. Analysen vill också visa på hur relationer av makt mellan könen finns 

beroende på klass, etnicitet och sexualitet. Hirdman och Kleberg skriver vidare att när media 

får kritik för sitt innehåll brukar deras försvar vara att de bara speglar verkligheten. Men 

medierna är givetvis en del av denna verklighet, dels med sina egna regler, deras normer och 

värderingar inom maktförhållanden när det kommer till hur kvinnor och män gestaltas. 

Symbolerna i mediekulturen för kvinnligt och manligt är avgörande för hur människor 

identifierar sig och hur man förstår och kategoriserar människor utefter kön, ålder och hudfärg. 

Svårigheten med medias symboler är att där finns någon slags logik som skapar en föreställning 

och ger uttryck åt kön som ger utrymme, men framförallt ger dem en känsla33. 

Hirdman och Klebergs diskussioner kring hur media framställer kvinnan och mannen är 

intressant och viktig del till min undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Lindgren Simon. 2005, s 176 – 177.  
31 Lindgren Simon. 2005, s 180 - 181.  
32 Hirdman Anja och Kleberg Madeleine. Mediers känsla för kön. Taberg: Taberg Media Group AB, 2015.  
33 Hirdman Anja och Kleberg Madeleine. 2015, s 11 - 12.  
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5. Genusteori 
 

Nedan följer en presentation av de teorier jag använder mig av i min undersökning. 

 

 

 

5.1 Genuskontrakt  
 
Yvonne Hirdman, professor i historia, vill med genussystemet synliggöra ett samband mellan 

genus och makt. Enligt Hirdman är systemet en slags struktur inom makt som vill visa 

förhållandet mellan könen.34  

Genussystemet har två huvudsakliga principer: 

• Segregering- inte blanda manligt och kvinnligt  

• En slags hierarki där mannen är normen och kvinnan är underordnad mannen 

De båda principerna går lite hand i hand, då det är ur segregeringen som den manliga normen 

styrks. Den första principen som bygger på att segregera manligt och kvinnligt, visar sig oftast 

som i exempel på arbetsfördelning mellan könen där vi kan se olika tankar om vad som ses som 

manligt och kvinnligt. Den andra principen har ingen biologisk betydelse utan här utgår man 

från ett slags historiskt arv.35  

Tillsammans med dessa principer så behövs ytterligare tre reproduktionsprocesser: 

1. Kulturell överlagring (föreställningar kring relationer manligt och kvinnligt). 

2. Social integration (arbetsfördelning mellan könen) 

3. Socialisering (ex direkt inlärning, du ska inte gråta som pojke).  

Hirdman menar att dessa principer och processer tillsammans avgör vad som uppfattas som 

manligt och kvinnligt i ett samhälle.36 

Hirdman skriver år 2001 i sin bok, Genus - om det stabilas föränderliga former,37 om begreppet 

genuskontrakt som syftar till ett kulturellt ärftligt kontrakt mellan mannen och kvinnan, där det 

bestämts att det är mannen som styr kvinnans olika förpliktelser, rättigheter och skyldigheter i 

samhället. Vidare säger Hirdman att det är genom begreppet genuskontraktet som man kan se 

den rådande struktur som finns i samhället och hjälper till att förstå skillnaden mellan kvinnligt 

och manligt. 

 

 
34 Hirdman Yvonne. 2001, s 12-14.  
35 Hirdman Yvonne. 2001, s 19-26.  
36 Hirdman Yvonne. 2001, s 80-83. 
37 Hirdman Yvonne. 2001, s 84–90.  
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5.2 Hegemonisk maskulinitetsteori 

 
Raywyn Connell (före detta Robert) som är en australiensisk professor inom sociologi, skrev 

under 1900-talet sin bok ”Maskuliniteter”38. I boken beskriver Connell den hegemoniska 

maskuliniteten och menar då att det finns en upprätthållen norm för maskulinitet i samhället, 

som bland annat underordnar det kvinnliga könet och samtidigt överordnar det manliga. Ordet 

hegemoni baseras på en analys av klassrelationer gjord av Antonio Gramsci.39 Analysen kretsar 

kring att det finns en bestämd tro om att en specifik grupp i samhället kan upprätthålla en 

ledande position, ur ett manligt genusperspektiv. Connell menar att högst upp i samhällets 

”stege” finner vi den hegemoniska maskuliniteten. Här finns det ett ideal som mannen skall 

leva upp till. Normen är som jag tidigare nämnt, mannen som är överordnad kvinnan. Däremot 

är det inte sagt att mannen alltid lever upp till detta ideal, då hegemonisk maskulinitet är 

föränderlig beroende på hur föreställningar och normer alltid förändras i takt med att samhället 

förändras. Dock kan vi anta att männen drar nytta av detta manliga ideal, även om det finns de 

som inte lever upp till det. Det sätt som dessa män gör nytta av idealet är att dom fortsatt 

upprätthåller synen av vad som anses kvinnligt och manligt. Om hegemonisk maskulinitet 

befinner sig högst upp på denna trappstege, så befinner sig feminister, kvinnor och 

homosexuella längst ned, något som Connell nämner som den underordnande maskuliniteten. 

I denna maskulinitetsteori finns här alltså de som anses ha feministiska åsikter, eller är av annan 

klass, kön och etnicitet än vad den manliga gruppen i den hegemoniska maskuliniteten består 

av.  Connells teori om maskulinitet är ett kompletterande verktyg till Hirdmans genusteori. Jag 

kan på så sätt även ha möjligheten att studera mitt material utifrån Connells teorier om att det 

finns olika maskuliniteter, varav hegemonisk maskulinitet är överordnad alla andra 

maskuliniteter.40 

 

 

5.3 Stereotyper av genus 

 
Redan år 1922 tog Walter Lippmann upp begreppet stereotyp i sin bok Public Opinion41. 

Lippmann gör beskrivningen av stereotyp att det är förenklade bilder i våra hjärnor om 

människor i vår omgivning för att sedan hantera olika situationer efter att vi skapat dessa bilder. 

Lippmann menar att den stora riktiga världen är alldeles för stor för att vi som människor skall 

 
38 Connell R.W. Maskuliniteter, Uddevalla: MediaPrint Uddevalla 1999.   
39 Connell R.W. 1999, s 101.  
40 Connell R.W. 1999, s 101 - 105.  
41 Lippmann Walter. Public Opinion. New York: Macmillan 1922.  
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kunna förstå den fullt ut, och utifrån detta skapar och formar vi dessa bilder. Detta resulterar i 

att vi inte använder oss av den kunskap som världen kan ge oss utan vi formar själva bilder och 

konstruerar en slags verklighet byggd på dessa bilder utifrån hur vi tror att någonting egentligen 

är.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Lippmann Walter. 1922 s 53 - 63.  
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6. Metod  
 
Här presenterar jag de valda metoderna som ligger till grund i min undersökning. Jag börjar 

med att presentera den kvantitativa metoden som består av ett kodningsschema. Den kvalitativa 

metoden är en feministisk filmforskningsvariant på mise-en-scéne. Resultaten från de två 

analyserna kommer att redovisas separat i kapitel 9.  

 

 

6.1 Kodschema som kvantitativ metod 

 
Den kvantitativa metoden är ett smidigt och strukturerat sätt för att kunna samla ihop en större 

mängd med material som ligger till grund för undersökningen. Viktigt i metoden är att man som 

forskare håller sig objektiv i sin undersökning, så att andra forskare skulle kunna använda sig 

av samma material och komma fram till samma resultat43. Jag väljer att arbeta utifrån ett 

kodschema, inspirerat av professor Helland och lektorerna Knapskog och Larsen.44 I schemat 

finns det olika variabler som alla har tillhörande svarsalternativ. Resultatet kommer jag att 

sammanställa i en tabellsammanfattning för att få en så tydlig överblick som möjligt gällande 

om det spelar någon roll eller inte hur föreställningarna kring könsroller och alkohol framställs. 

Vid arbete med ett kodschema beskrivs centrala enheter, de benämns som enheter, variabel och 

variabelvärde. Då min undersökning har film som huvudsakligt källmaterial, är det film som 

räknas som enhet. Variablerna blir frågorna och variabelvärdena blir svaren i sig.  

 

Variabel 1: När öl förekommer, vem dricker? 

 

Variabel 2: När vin förekommer, vem dricker? 

 

Variabel 3: När sprit förekommer, vem dricker? 

 

Variabel 4: När likör förekommer, vem dricker? 

 

Variabel 5: Vilka orsaker finns det till varför kvinnan dricker alkohol? 

 

Variabel 6: Vilka orsaker finns det till varför mannen dricker alkohol? 

 

Variabel 7: Vilka orsaker finns det till när kvinnan och mannen dricker alkohol tillsammans? 

 

 
43 Helland Knut, Knapskog Karl, Larsen Leif Ove och Ostbye Helge. Metodbok för medievetenskap. 
Malmö: Liber 2004, s 213 
44 Helland, K, Knapskog, K, Larsen, L-O & Ostbye, H. 2004, s 158 - 159.  
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Variabel 8: I vilken miljö förekommer kvinnan med alkohol? 

 

Variabel 9: I vilken miljö förekommer mannen med alkohol? 

 

Variabel 10: I vilken miljö förekommer kvinnan och mannen tillsammans med alkohol? 

 

Variabel 11: Om kvinnan dricker alkohol, i vilken tidsperiod sker detta? 

 

 

Tabell Kodschema Kvantitativ metod:  

 
  Film 1 Film 2 Film 3 Film 4 

Variabel 1         

Variabel 2         

Variabel 3         

Variabel 4         

Variabel 5         

Variabel 6         

Variabel 7         

Variabel 8         

Variabel 9         

Variabel 10         

Variabel 11         

Källa: Helland Knapskog och 

Larsen 

        

 

Ovan tabell användes vid analysen för att sätta in svarsalternativ efter varje variabel till 

respektive film. Vid analysen av kodschemat har jag valt att stanna vid varje scen där alkoholen 

är synlig och den aktivt dricks av någon person. Jag väljer aktivt att utesluta scener där 

alkoholen enbart nämns och inte dricks av någon. Detta gör jag på grund av att omfattningen i 

kodschemat hade blivit så mycket större samt begränsningar både inom tid och uppsatsen 

omfång. Analys av icke synbar alkohol finns därför istället med i den kvalitativa analysen.  

Filmerna analyseras var och en för sig, och därefter redovisas resultaten i diagram. Variabel 1–

4 redovisas i ett gemensamt diagram för att få en så god överblick som möjligt. Variabel 5–11 

sammanfattas och redovisas i enskilda diagram.   
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6.2 Mise-en-scéne som kvalitativ metod 

 

Till den kvalitativa metoden kommer jag att utgå från Keith Selby och Ron Cowdery`s 

analysmodell i How to Study Television45. Selby och Cowdery rekommenderar i sin studie att 

man bör följa fem varianter för att kunna göra en mer djupgående analys av ett tv-program, men 

med tanke på min frågeställning och mitt syfte anser jag att det räcker att jag håller mig till en 

av dessa fem varianterna. Den variant jag väljer heter uppbyggnad och konstruktion som enligt 

Selby och Cowdery betyder att media är uppbyggt på ett särskilt språk med inbyggda koder 

som vill ge uttryck för en speciell kulturell information.46 Med konstruktion menar Selby och 

Cowdery att det finns två värden: Mise-en-scéne och tekniska konstruktionskoder. Med de 

tekniska konstruktionskoderna går forskaren djupare in i sin analys vad gäller kameravinklar, 

ljussättning, fokus, kameralins och färgkod i den valda scenen. På grund av tidsbrist och det 

omfång som krävs kommer jag därför att välja bort att göra analys av de tekniska 

konstruktionskoderna47. Mise-en-scéne berör däremot en viss vald scen, dess miljö, rekvisita, 

icke-verbal kommunikation och klädkoder48, och det är den jag till viss del väljer att utgå ifrån 

i den kvalitativa metoden. Här väljer jag att konstruera en egen variant på Mise-en-scéne och 

kommer att välja bort icke-verbal-kommunikation och klädkoder på grund av att jag anser att 

dessa inte har någon relevans för min undersökning och dess syfte. 

Jag har på sätt skapat ett analysverktyg utefter mina frågeställningar. Baserat på mise-en-scéne 

formella konstruktionskoder men som är mera anpassad för min undersökning. Följande frågor 

har använts: 

• Miljö – Vart utspelar sig scenen? Hur ser det ut? 

• Rekvisita – Vilken typ av alkohol finns med i scenen? Vilka känslor förmedlar 

alkoholen? Vilken betydelse har alkoholen för handlingen? 

 

För att undvika personliga värderingar och egna uppfattningar i analysen49 kommer jag till 

mise-en-scéne modellen även tillämpa en tre-stegsmodell som enligt Selby och Cowdery är 

bruklig just för filmanalys. Denna modell hjälper till att strukturera upp analysen i tre delar och 

som ger en tydlig överblick i arbetets gång.  Modellen grundar sig på följande tre steg:  

 
45 Selby Keith och Cowdery Ron. How to study a television. London: Macmillan Press LTD, 1995.  
46 Selby och Cowdery. 1995, s 13.  
47 Selby och Cowdery. 1995, s 17.  
48 Selby och Cowdery. 1995, s 14.  
49 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann, Wängnerud Lena. Metodpraktikan – 
konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB 2017, s 211 - 
234.  
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1. En objektiv beskrivning av vad som sker i berättelsen utan egna värderingar och tolkningar 

i vad som sker.  

2. En enkel och tydlig beskrivning av vad som sker i berättelsen. Det går även att kalla detta 

explicit.  

3. En beskrivning av det som inte sägs direkt rakt ut i berättelsen men som det ändå går att 

förstå sker, så kallad implicit. Här fokuseras det på det kvinnliga och manliga i scenen, sociala 

strukturerna och de sociala normerna. 

 

I den kvalitativa analysen kommer jag att dela upp de utvalda scenerna efter grupperingar 

baserade på de grundläggande frågeställningarna i min undersökning. Följande grupperingar 

gjordes: 

• Kvinnan och alkohol 

• Mannen och alkohol  

• Kvinnan och mannen tillsammans med alkohol 

• Alkoholen ej synlig men nämns 

 

Analysen baseras på frågorna i metoden mise-en-scéne som jag tidigare nämnt. Jag väljer att 

analysera filmerna separat och stanna vid de scener där alkoholen är synlig, dricks eller nämns. 

Efter de utvalda scenerna gör jag en kortare sammanfattning.  

När detta är gjort kommer jag att sammanfatta resultaten ifrån den kvantitativa analysen samt 

kvalitativa analysen i en avslutande resultatdel som jag också tidigare har nämnt. 

 

 

6.3 Feministisk filmanalys  

 
Kvinnan i film gestaltas ofta som ett passivt, visuellt objekt. Hennes huvudsakliga betydelse är 

den visuella funktionen medan den manliga karaktären står för det verksamma och den som är 

mest betydande för den berättande historien.50 Laura Mulvey uppmärksammar i sin artikel 

Visual pleasure and narrative cinema 197551 hur kvinnan får stå för det typiskt kvinnligt vackra 

och sexiga. Ofta spelar hon en mera passiv roll medan mannen får stå för det stora och starka 

som räddar kvinnan. Genom de här föreställningarna så har den kvinnliga rollkaraktären inte 

 
50 Jerslev Anne. När kön gör skillnad - Feministisk filmteori och könskonstruktioner. Häften för kritiska 
studier vol. 33, nr. 1 2000 
51 Mulvey Laura. Visual pleasure and narrative cinema. London: Afterall Books, 2016 
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någon egen vilja utan styrs av den manliga dominansen.52 I en feministisk filmanalys försöker 

man sätta ihop analysen på över- och underordningar mellan män och kvinnor, allt från till vad 

kvinnorna och männen har repliker, till hur dom rör sig. Man undersöker även olika detaljer i 

bakgrunden som kan anses vara kvinnligt nedvärderande eller som typiskt manliga.53  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Mulvey Laura. 2016, s 43.  
53 Feministisk filmforskning NE: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/feministisk-
filmforskning (hämtad 2019-12-19).  
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7. Materialredovisning  
 
Eftersom jag har valt filmer ur dramagenren börjar jag med en enklare förklaring kring 

genrebegreppet samt en kort beskrivning om vad dramafilm innebär. Då dramafilm är en 

diskurs inom populärkulturen kompletterar jag också kortfattat en förklaring kring begreppet 

populärkultur. Efter detta följs en beskrivning av filmerna som jag kommer att använda i 

analysen. Min avsikt är att skapa en sådan god inblick som möjligt kring dramafilmernas 

betydelse och handling. 

 

 
 

7.1 Filmgenre drama  

 
Genrebegreppet har sin rot inom litteraturvetenskapen, där genrer som lyrik, dramatik och epik 

är givna54 Inom filmen uppstod genrer under 1920-talet och byggde såklart på en del genrer 

ifrån litteraturen som de ovan beskrivna exemplen.55  

Dramafilm är en klassisk och älskvärd kategori inom filmen som oftast handlar om hur personer 

lever ett vanligt liv och hur dessa personer i sin tur handskas med vardagliga händelser och 

saker som kan ske i det verkliga livet. I dramafilmen kan det handla om allt från plikt, 

kärleksförhållanden, missbruk, sjukdomar, fattigdom, död, fördomar med mera. Det som finns 

gemensamt i alla former av dramafilm är att de ofta väcker samma starka känslor och tankar 

för den som tittar. Dramafilm är också den genre inom film som har flest underkategorier, som 

till exempel romantiskt drama, rättsalsdrama, krigsdrama med mera. En typisk handling i 

dramafilmen är vanligen att huvudkaraktären på ett eller annat sätt stöter på en konflikt och som 

kommer vara avgörande om hur karaktärens fortsatta liv kommer att se ut. Ofta handlar denna 

konflikt om en tragisk händelse, svåra beslut eller en relation som försvårar hela situationen. 56  

 

7.2 Populärkultur  

 
Själva termen populärkultur är relativt lätt att förklara, och beskrivs av Simon Lindgren57 som 

kulturprodukter inom områden som film, tv, radio, mode, litteratur och musik. Dessa produkter 

är vanligtvis sådana som konsumeras av de flesta människorna i samhället. Skall man däremot 

inta ett mer utvecklat och teoretiskt perspektiv på begreppet populärkultur är det vanligen inte 

så lätt att förklara. Lindgren gör ett försök i sin bok att försöka reda ut denna svårframkomliga 

 
54 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:679560/FULLTEXT01.pdf  
55 Filmhistoria. https://www.filmhistoria.se/genrer.html (hämtad 2019-12-19).  
56 About the time filmen. http://www.abouttimefilmen.se/dramafilmer.html (hämtad 2019-12-19). 
   Filmsite. https://www.filmsite.org/genres.html (hämtad 2019-12-19).  
57 Lindgren Simon. Populärkultur – teorier, metoder och analyser. Malmö: Liber 2005.  
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terräng inom begreppet och delar upp definitionerna av populärkultur i fyra olika delar: 

populärkultur är kultur som många uppskattar58, populärkultur är en annan kultur än finkultur59, 

populärkultur som masskultur 60 och populärkultur är folkkultur. Lindgren sammanfattar det 

hela med att det är omöjligt att definiera var gränserna går när det gäller att förklara vad 

begreppet populärkultur. Beroende på i vilket sammanhang och när populärkultur används 

kommer det att omfatta olika betydelser. I vissa sammanhang är det till för att underhålla, och 

då utesluts till exempel media. I andra sammanhang avser begreppet mode och i andra 

sammanhang film. Variationen får forskare acceptera så länge de är tydliga med i vilket 

sammanhang som begreppet används.61 

 

7.3 Urval och beskrivning av filmerna 

 
Jag var tvungen att begränsa mig i urvalet av filmer, dels på grund av det enorma utbudet av 

svensk film som det finns under perioden 1950 och 1970 men också på grund av den begränsade 

tidsramen för min undersökning. För att välja ut filmerna började jag med att ta ut listor från 

Wikipedia med kategori ”Svenska filmer efter år”.62 Ur årtiondena 1950 och 1970-talen 

plockade jag ut de samtida filmerna som hade drama som genre. Efter detta kollade jag upp 

vilka av dessa filmer som var tillgängliga på C More, Youtube, SvT-arkiv samt SF-anytime. 

När detta var gjort var jag på grund av tidsbrist tvungen att sålla ytterligare så jag gjorde då mitt 

val att enbart hålla mig till de filmer som fanns tillgängliga på C More. Därefter gjorde jag valet 

att välja två filmer ur varje årtionde som passade in på de krav jag ställde med att alkohol på ett 

eller annat sätt bör inta en central roll i filmen. Det är också relevant för mig i min studie att 

kvinnan och mannen på något sätt porträtteras tillsammans med alkohol så det hade jag också 

med mig i mitt slutgiltiga val av filmer. Jag är medveten om att det finns mängder av flera andra 

svenska filmer som hade passat in i min studie men som sagt på grund av den begränsade tiden 

fanns det ej utrymme att lägga till fler. Filmerna jag valde ut blev: Sommarlek (1951)63, 

 
58 Lindgren Simon. 2005, s 33 och 46.  
59 Lindgren Simon. 2005, s 39.  
60 Lindgren Simon. 2005, s 39 - 41.  
61 Lindgren. 2005, s 46.  
62 Wikipedia Svenska 1950-tals filmer. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Svenska_1950-talsfilmer 
(hämtad 2019-12-19) 
  Wikipedia Svenska 1970-tals filmer. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Svenska_1970-talsfilmer 
(hämtad 2019-12-19 
63 Svensk Filmdatabas http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=4337 (hämtad 
2020-01-13).  
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Sommaren med Monika (1953)64, Firmafesten (1972)65 och Jack (1977)66. Den första filmen 

Sommarlek är ifrån år 1951. Filmen valdes ut då den skildrar en tid före motbokens avskaffning 

år 1955 samt ger en tydlig bild av överklassmannens ångest i samband med alkohol. Sommaren 

med Monika från år 1953 ger ett kvinnligt perspektiv på ungdomskulturen på 1950-talet och 

skildrar även Monikas problematiska uppväxt med pappans missbruk i en arbetarklassfamilj. 

När det kommer till Firmafesten från 1972 baseras hela filmen på en firmafest, där fylla och 

alkohol är huvudfokus. Filmen skildrar hur alkoholen förändrar och förstärker människors 

beteenden. Slutliga och sista filmen Jack från år 1977 valdes då den skildrar 1970-talet och den 

frigörelse som råder i samhället. Hippierörelsen tillsammans med ungdomlig revolt och mycket 

alkohol var av värde att ta med i det sista urvalet av film.  

 

7.3.1 Sommarlek 1951 

Marie arbetar som balettdansös och på Operan förbereds det för generalrepetition av baletten 

”Svansjön”. Den unge journalisten David försöker ta sig in via sceningången för att få träffa 

Marie men blir stoppad av vaktmästaren. Samtidigt anländer ett paket till Marie som visar sig 

vara en dagbok från förr. Dagboken skrevs för tretton år sedan av Maries stora kärlek Henrik. 

När Marie lämnar teatern den kvällen väntar David på henne men de skiljs snabbt åt igen då 

han måste tillbaka till sitt arbete. Marie fortsätter sin promenad längs kajen och bestämmer sig 

för att åka båt ut till skärgården och nu börjar en resa i minnenas tid. För tretton år sedan när 

hon var femton år åkte hon samma båt på väg ut till sin farbror Erland och tant Elisabeth, där 

hon sedan hennes mamma dog bor på somrarna. På båten träffar hon den studerande och 

blygsamma Henrik. På ön ger Farbror Erland sken av att han vill ha Marie som sin älskarinna 

men hon skojar bort hans närmanden. Både farbror Erland och tant Elisabeth har 

alkoholproblem och är deprimerade sedan Maries mamma dog. Tant Elisabeth dricker gärna 

portvin och likaså farbror Erland. Henrik bor inte långt ifrån på en annan ö och de börjar umgås 

och förälskar sig i varandra. Henrik bor med sin sjuka faster på ön. Fastern som är väldigt rik, 

påpekar för Henrik en dag att hon kommer att överleva både Henrik och pastorn som bor på ön. 

Fastern dricker större mängder med portvin för att bedöva sina smärtor i bröstet. Marie och 

Henrik tillbringar sommardagarna tillsammans på ön men snart lider sommaren mot sitt slut. 

 
64 Svensk Filmdatabas http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=4381 (hämtad 2020-
01-13).  
65 Svensk Filmdatabas http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=4895 (hämtad 
2020-01-13).  
66 Svensk Filmdatabas http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=4994 (hämtad 
2020-01-13).  
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En dag när Henrik hoppar ifrån en klippa där vattnet är allt för grunt skadar han sig så svårt att 

han sedan dör på sjukhuset. När Marie lämnar sjukhuset tillsammans med Erland, tar han hand 

om dagboken när inte Marie ser. Livet är krossat för Marie och i sin sorg och ensamhet ger hon 

sig åt sin farbror.  Filmen fortsätter sedan när Marie är tillbaka i sin loge och David kommer på 

besök. Marie är trött och vill göra slut och när han skall gå kallar hon honom för Henrik. Innan 

David går får han dagboken av Marie som hon vill att han ska läsa så att de sedan kan prata ut 

om allt som skett. Efter premiären väntar David på henne och han förstår nu vem hon egentligen 

är och även om hon bär på en stor sorg finns det en chans för dem att leva tillsammans.67  

Filmen möttes med beröm och främst av skönheterna i bilden som Bergman denna gång lyckats 

fånga:  

Intensivare och vackrare i bild och ljud kan det helt enkelt 

inte göras! Ung kärlek och svensk sommar med allt vad 

det innebär av brusande livsglädje och milt böljeplask, av 

hektisk utlevelse och solhetta -- hela tiden med ängslan 

på botten, ängslan för döden och det okända, för hösten 

och mörkret -- har fångats i en rapsodi utan motstycke 

hittills i Ingmar Bergmans produktion.   

- Filmson i AB och Lill (SvD)68 

År 1952 visades filmen Sommarlek vid festivalerna i Venedig och Punta del Este. Det 

internationella genomslaget för filmen kom dock under 50-talets sista hälft, då Bergman 

etablerat sig som en filmskapare även erkänd ute i Europa.69 

 

7.3.2 Sommaren med Monika 1953 

 
Ingmar Bergmans filmatisering av Sommaren med Monika bygger på en roman av Per Anders 

Fogelström med samma namn och är Bergmans tolfte biofilm i egen regi. Med foton av svensk 

sommar, skärgård och nakenbad blev filmen en omtalad publiksuccé. Harriet Andersson, som 

spelar huvudrollen som Monika, fick här sitt stora genombrott och förkroppsligar en ny erotisk 

 
67 Svensk Filmdatabas. http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=4337 (hämtad 
2019-12-19).  
68 Svensk Filmdatabas. http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=4337#comments 
(hämtad 2019-12-19).  
69 Svensk Filmdatabas. http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=4337#comments 
(hämtad 2019-12-19).  
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frigjordhet som bidrog till intresset för Bergmans filmer utomlands. Internationella filmkritiker 

fängslades av rykten kring ”den svenska synden”, vilket menades med filmer som hade en 

naturlig syn på sex och nakenhet på film.70 

Den manliga huvudpersonen Harry som spelas av Lars Ekborg är en blygsam nittonårig kille 

som arbetar på ett lager på Södermalm i Stockholm. Harry bor ensam med sin pappa då Harrys 

mamma dog när han var åtta år gammal. Pappan är sjuk och har ofta ont i magen så Harry är 

van att sköta sig själv i deras fina våning som de bor i mitt i staden. När han en dag sitter på det 

lokala fiket möter han Monika som arbetar på grönsaksaffären på andra sidan gatan. Den 

sjuttonåriga Monika är ogenerad, lite vild av sig jämfört med Harry. Monika kommer ifrån en 

stor arbetarfamilj med många småsyskon. De bor trångt i en liten lägenhet och hennes pappa 

dricker mycket och när han gör det så kommer han ofta hem och bråkar. Harry och Monika blir 

blixtförälskade i varandra och i nyförälskelsens dimma bestämmer de sig för att lämna sina 

enformiga jobb och rymma till en ö ute i skärgården. De lämnar staden bakom sig och 

skimrande dagar vid havet följer. De drömmer om en framtid tillsammans, Harry skall arbeta 

och försörja familjen medan Monika skall vara hemmafru. Men allt blir inte så idylliskt som de 

hade hoppats på där ute på ön. När pengarna och maten börjar ta slut är inte drömmen om att 

leva tillsammans där ute i skärgården lika vacker längre. Monika blir gravid och de bestämmer 

sig för att åka tillbaka till staden. Tillbaka i vardagslivet i stan arbetar Harry hårt samtidigt som 

han studerar till ingenjör. Han gör allt för att kunna försörja den gravida Monika, som istället 

för att vara mer hjälpsam nu spenderar deras hyrespengar på nöjen och kläder. Efter att deras 

dotter är född förändras Monikas beteende ännu mer och hon lurar Harrys mamma att hon fått 

ett jobb så att hon kan lämna bort dottern under dagarna. På det sättet slipper hon ta hand om 

barnet och kan istället ge sig ut på stan och roa sig. Det resulterar i att Monika en dag är otrogen 

och Harry kommer hem och finner henne tillsammans med en annan man i sängen. Harrys 

drömmar krossas och Monika försvarar sig med att det är hans fel som inte lyckas ta hand om 

henne.71 Monika erkänner att hon är kär i mannen som hon var otrogen med och Harry slår 

henne. De separerar och Harry får ensam ta hand om barnet. Vid slutet av filmen drömmer sig 

Harry tillbaka till den lyckan han hade med Monika.72 

Bergman och Fogelström brukar förknippas med helt olika stilriktningar i deras verk. Bergman 

är internationellt känd för sina problematiska psykologiska personporträtt ifrån de borgerliga 

 
70 Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_svenska_synden 
71 Svensk Filmdatabas. http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=4381 (hämtad 2019-
12-19).  
72 Åhlander Lars. Svensk filmografi 1950–1959. Uppsala: Almqvist & Wiksell 1984, s 269.  
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miljöerna. Medan Fogelström ofta ger en bild av den svenska arbetarklassen i Stockholm och 

hur samhället skildras. I filmen Sommaren med Monika, vill de båda upphovsmännen finna en 

sanning och verklighet som de speglar i en för tiden mycket vågad sensuell och ärlig film. 

Filmens spegling av de samtida attityderna som den sociala rörligheten, könsroller, tonårskultur 

och hur Monika ofrivilligt blir gravid överensstämmer med Fogelströms riktningar i sina verk, 

medan filmens form ligger i Bergmans intressen för den psykiska problematiken. 73 

 

7.3.3 Firmafesten 1972  

 

Filmen hade premiär 4 oktober 1972 och regisserades av Jan Halldoff.  

Handlingen utspelar sig kring de anställda på Levins PR-byrå. Det är dags för personalfest och 

under dagens arbete råder en fnissig stämning inför kvällens fest. Alla beger sig hemåt för att 

byta om och vi får följa flertalet av de anställda i deras hem.  

Här finns en salig blandning av personer som har olika sorters familjeproblem. Karl-Magnus 

Stridh har alkoholproblem och bråkar med sin fru innan han skall ge sig iväg till festen. Berit 

verkar till synes ha ett perfekt familj och kramar sin man och dotter adjö innan hon ger sig av. 

Ludde är den yngsta av de anställda och har en alkoholiserad pappa som hotar Ludde innan han 

skall ge sig iväg. Knut Levin bråkar med sin fru om pengar innan festen skall starta och Siw 

grälar med sin exmake och underhållet till deras barn.  

Väl på festen så håller chefen ett mer eller mindre pinsamt tal. Bland de anställda finns de som 

dricker för mycket, någon som bråkar, tjejer som är blyga, tjejer som vågar säga vad de tycker 

och killarna som bara är ute efter att ragga på tjejerna på kontoret.  

Festen fortsätter under kvällen och folk börjar bli mer och mer berusade, och snart är dansen 

igång. Det blir mer sprit, folk är otrogna och vissa av dem hamnar tillsammans på toaletten. 

Den perfekta hustrun Berit är otrogen med gitarristen Lasse.  

Karl-Magnus Stridh kommer hem. Hans fru har väntat på honom. Han talar om Ågren, vilket 

syftar till den ångest han känner efter han har druckit alkohol.  

När Berit kommit hem gråtandes och berättat för sin man vad hon har gjort grälar de i loftgången 

utanför lägenheten. Han säger att hon är en jävla subba som kan sticka åt helvete. Hora! Gapar 

han till henne. Fy fan! 

 
73 Svenska Filminstitutet. https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/ta-del-av-
filmsamlingarna/filmer/sommaren-med-monika/ (hämtad 2019-12-19).  
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När han har gått och hon sitter gråtandes kvar kommer deras dotter och frågar varför dom 

bråkar.74 Dagen gryr, och den grå vardagen gör sig påmind. Men också ett minne av gårdagen, 

och festen är slut.  

 

Filmen mottogs med blandade recensioner.  

Själva firmafesten är en plågsam historia som börjar i 

banalitetens tecken och sedan passerar alla stadier på sin 

väg mot sönderfall och skådespelarna plockar poäng ur 

eländet. Det blir en rikt varierad uppvisning av 

människors reaktioner i olika stadier av fylla. 

- Elisabeth Sörenson i SvD75 

I en intervju av Lars-Olof Löthwall (Chaplin 8/72 säger Jan Halldoff själv om filmen:  

Inte fan är Firmafesten en väsentlig film för svenskt 

samhälle och inte kommer den att bli någon klassiker 

heller. Men det kanske blir med den som med 

pilsnerfilmen, föraktad i decennier och därefter hyllad 

som ett tidsdokument. 

Allvarliga saker behöver inte sägas på tråkigt sätt, roligt 

behöver inte vara flams. Jag jobbar för att vara begriplig, 

få folk att fungera. Ofta är den enkla sanningen själva 

sanningen.76 

Firmafesten blev en förhållandevis stor kommersiell framgång. 

 

7.3.4 Jack 1977 

 

Filmen hade premiär 4 mars 1977 och regisserades av Jan Halldoff utefter en roman av Ulf 

Lundell. 

 
74 Svensk Filmdatabas. http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=4895 (hämtad 
2019-12-19).  
75 Svensk Filmdatabas. http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=4895#comments 
(hämtad 2019-12-19).  
76 Svensk Filmdatabas. http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=4895#comments 
(hämtad 2019-12-19).  
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Huvudpersonen i denna film är Jack som är 25 år. Han bor i Stockholm och tillsammans med 

hans vänner består livet av att röka på, dricka vin och ragga tjejer. Jack har en dröm om att bli 

författare. Tillsammans med sina vänner Bart, Jonny, Harald och Linnea åker dom en sommar 

till Gotland på cykelsemester. När dom kommer hem igen vill Jack fortsätta sitt skrivande, och 

till slut får han en dikt antagen.  

Man får följa de olika karaktärerna i filmen som innehåller mycket fest, fylla och droger. Harald 

som livnär sig på att sälja hasch dör till slut av en överdos och även en flicka vid namn Harriet 

som Jack lär känna, dör i överdos av morfin.  

När väl hösten kommer så splittras alla vännerna och Jack bestämmer sig för att skriva om dem 

allihop. Detta är början på något nytt säger han och bestämmer att historien skall handla om hur 

det är att leva som ung i 70-talets Sverige.77  

 

Filmen som blev en publikmässig framgång fick både ris och ros av filmkritikerna: 

Många kommer att se Jack. Jag är övertygad om att den 

också kommer att älskas av många för sina oprovokativa 

och idylliska ögonblick av värme. Den talar försoning. 

Men någon verklig förändring där ute i kylan på Sergels 

Torg kommer den inte att medverka till. 

- Eva af Geijerstam i DN.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 Svensk Filmdatabas. http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=4994 (hämtad 
2019-12-19).  
78 Svensk Filmdatabas. http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=4994#comments 
(hämtad 2019-12-19).  
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8. Analys  

Nedan följer den kvalitativa analysen baserad på mitt anpassade analysverktyg av mise-en-

scéne. Filmerna analyseras en och en utifrån de valda grupperingarna som jag beskrev i kapitel 

6.3. I vissa filmer förblir någon gruppering tom då det i filmen inte fanns några sådana scener 

som föll in under denna gruppering. 

 

  

8.1 Film: Sommarlek. 

 

• Kvinnan och alkohol 

SCEN 1 (28:41 – 29:00) 

Marie sitter tillsammans med tant Elisabeth och farbror Erland, på sommarhusets veranda på 

ön. Scenen utspelar sig med en berättarröst där Marie berättar om vad som händer i scenen. 

Marie får ett armband av Farbror Erland. Han verkar vara förtjust i Marie. Tant Elisabeth dricker 

mycket vin och farbror Erland försöker att stoppa henne till att hälla upp mer i glaset. Tant 

Elisabeth slår bort hans hand och häller upp mera vin samtidigt som hon ser ledsen ut. Fastern 

brukar prata om Maries döda mamma när hon dricker för mycket. Samtidigt som fastern reser 

sig upp och går ifrån bordet hör man Maries röst berätta att ingen brukar lyssna på när fastern 

pratar om gamla minnen.  

• Miljö – Scenen utspelar sig i solen på verandan ute på herrgården hos tant Elisabeth och 

Farbror Erland där Marie brukar bo om sommaren. På bordet står en stor vacker 

blombukett och man ser vackra fruktträd i bakgrunden.  

• Rekvisita – Vinet är upphällt i en karaff av kristall. Tant Elisabeth dricker vinet ur höga 

vinglas av glas.  

 

Sammanfattning: 

Scenen valdes ut då kvinnan ensam är synlig med alkohol. Tant Elisabeth är deprimerad och 

dricker vin för att dämpa sin sorg efter Maries döda mamma. Tant Elisabeth är ledsen och pratar 

gamla minnen men ingen verkar egentligen lyssna på henne.  

 

• Mannen och alkohol  

SCEN 1 (31:19 – 31.32)   

Farbror Erland och Marie sitter på verandan och pratar. Marie är på väg att gå ett ärende och 

Farbror Erland vill följa med men Marie säger att det inte går. I bakgrunden i bild ser man tant. 
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Elisabeth hälla upp likör i ett glas. Hon räcker det åt farbror Erland och säger bakom honom: 

”Hon sprang, käre Erland, du hinner inte ifatt henne”. 

• Miljö – På stentrappan vid verandan utanför herrgården på ön. Det är soligt och varmt 

väder.   

• Rekvisita – Likören är synlig och fastern häller upp den åt farbror Erland som dricker 

den. 

 

SCEN 2 (37:51 – 40.23)  

Scenen börjar ute i trädgården när man hör ett piano spela inifrån herrgården. Marie och Henrik 

står utanför vid fruktträden och lyssnar. Marie säger att farbror Erland nog är full men det är 

inget som Henrik skall bry sig om. De går in i salen där farbror Erland sitter och spelar vid 

flygeln. Han dricker whisky och verkar berusad. Marie säger till Henrik igen att han inte ska 

bry sig om farbrorn ”Han är bara lite på snusen”. Farbror Erland pratar om Maries mamma och 

hur hon brukade dansa för honom om kvällarna i månskenet. Han pratar om hur allting är dött 

i huset efter hon dog och att allt är tyst och mörkt. Han är berusad och pratar om gamla minnen 

och hur ljust allting var förut när Maries mamma levde. Han lägger huvudet mot flygeln och 

tant Elisabeth säger åt Marie och Henrik att gå, samtidigt som hon häller upp mer whisky åt 

farbror Erland.  

• Miljö - Scenen utspelar sig i ett av rummen inne på herrgården. Det är ett stort rum med 

vackra möbler. På väggen ser man bland annat en stor tavla och i taket hänger flera stora 

kristallkronor. Det finns en stor öppen spis som pryds med en stor spegel med 

guldkanter. Det finns flera bord och stolar i rummet, varav vid ett sitter tant Elisabeth. 

På golvet ligger enorma mattor som pryder det vackra trägolvet. I fönstren ser man 

mörka långa gardiner av sammet och i ena hörnet står en grön ståtlig växt som liknar en 

palm. Bakom Erland ser man en jättestor staty i sten av en naken man och en naken 

kvinna som kysser varandra. Marie och Henrik sätter sig ned på golvet på en stor vit 

isbjörnsfäll som har huvudet kvar.  

• Rekvisita – På pianoflygeln står ett glas med whisky som farbror Erland dricker ur. Han 

spelar en sorgsen melodi på flygeln. 
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Sammanfattning: 

Scenerna valdes ut då mannen är synlig med alkohol. Farbror Erland är deprimerad över sitt 

liv. Han ångrar att hans liv inte blev som han önskade. Han spelar piano för att återuppleva de 

gamla minnena tillsammans med Maries mamma.  

 

• Kvinnan och mannen tillsammans med alkohol 

SCEN 1 (53:51 – 56.23) 

Marie går till Henriks hus för att leta efter honom efter att de hade bråkat. Prästen och Henriks 

faster sitter i trädgården och spelar schack samtidigt som dom dricker portvin. Fastern frågar 

om Marie vill ha lite portvin, Marie tackar artigt nej. ”Det är som jag säger, man skall ha sin 

frihet och jag trugar ingen” säger fastern. När Henrik kommer ut till dem i trädgården säger 

Henrik att han stått därinne för att lyssna på om fastern pratat illa om honom. Hon säger att han 

är en odåga. ”Det tär inte på fasters förmögenhet” säger Henrik. Hon säger att han är en odåga 

och lat, sedan kallar hon honom sin gosse. Henrik säger att han inte är hennes gosse. Sedan 

berättar hon att hon är sjuk och att doktorn har gett henne en dödsdom. ”Men hon skall överleva 

både pastorn och Henrik” säger hon. Så att inte Henrik kan ärva henne. Hon dricker portvin för 

att bedöva smärtan i bröstet. ”En kräfta i bröstet” som hon säger. Prästen fortsätter att spela 

schack och fastern frågar Marie igen om hon inte vill ha lite portvin. Fastern tar några klunkar 

till och säger att hon skall gå in efter några filtar, både till liket och officianten. Här syftar hon 

på sig själv och på prästen. När hon gått in pratar prästen med Henrik och Marie. Han säger att 

det är intressant att sitta och umgås med döden själv, ur yrkessynpunkt. Han syftar då till 

Henriks sjuka faster som döden. 

• Miljö – Scenen utspelar sig ute i trädgården. Prästen och fastern sitter i en hammock 

och bakom dem ser man det skimrande havet. Det är en fin sommardag och solen skiner.  

• Rekvisita – På bordet står en karaff av kristall med portvin. Fastern och prästen dricker 

ur kristallglas.  

 

Sammanfattning:  

Scenen valdes ut då kvinnan och mannen är synliga tillsammans med alkohol. Fastern har en 

ganska otrevlig ton, lite missnöjd över livet som gett henne en sjukdom. Hon serverar mer 

portvin åt sig själv och prästen. Fastern pratar om sin sjukdom och att hon skall överleva dem 

allihop trots sin dödsdom på 3 månader som hon har fått av professor Rosenberg.  
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• Alkoholen ej synlig men nämns  

SCEN 1 (12:48 – 13:32) 

Marie står på kajen och tvekar på att åka med båten eller inte. Prästen cyklar ombord på båten 

och Marie bestämmer sig i sist sekund att åka med. ”Skall du komma och ha en läskedryck” 

frågar kaptenen till prästen. Prästen blir stående nere på däck och pratar med Marie. ”Groggen 

kallnar ju, far lille” ropar kaptenen. Prästen nickar åt Marie och går iväg.  

• Miljö – Scenen utspelar sig på båten ”Skärgården” i hamnen. Det är vackert väder ute 

och solen skiner.  

• Rekvisita – Ingen synlig alkohol men kaptenen säger till den manliga prästen: ”Skall du 

komma och ha en läskedryck”. ”Groggen kallnar ju, far lille”.  

 

SCEN 2 (01:15:45 – 01:15:57) 

Regissören och några andra män sitter vid sidan av scenen vid repetitionen av baletten. Den ena 

mannen säger ”Tänk att man lägger ner så mycket tid på en sådan här balett”. ”Flickorna visar 

inte ens benen. Inte så långt så att det blir intressant.” Regissören säger: ”nattrepetitionerna är 

ett helvete. Pilsnern är slut också” och tar fram en tom ölflaska. 

• Miljö – Scenen utspelar sig bredvid scenen på teatern.  

• Rekvisita – Ingen synlig alkohol men mannen nämner att pilsnern är slut.  

 

SCEN 3 (01:16:10 – 01:16:16) 

Marie sitter i salongen efter sista repetitionen. Marie verkar lågmäld så hennes väninna säger 

”Vi går hem till mig och tar en hutt”. ”Nej jag vill inte svarar Marie”.  

• Miljö – Scenen utspelar sig inne i salongen där balettdansöserna byter om. 

• Rekvisita – Ingen synlig alkohol men väninnan säger att Marie och hon skall gå hem 

och ta en hutt. 

 

Sammanfattning: 

Scenerna valdes ut därför att alkoholen inte dricks synligt av någon men den nämns. Ombord 

på båten pratar kaptenen om att groggen kallnar. På teatern pratar männen om att inte nog med 

att inte flickorna visar benen, så är även pilsnern slut. Maries väninna vill att dom skall gå hem 

till henne för att ta sig en hutt, alltså dricka alkohol.  
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8.2 Film: Sommaren med Monika  

 

 

• Kvinnan och alkohol  

Finns inga scener i filmen där kvinnan är ensam med alkoholen. 

 

• Mannen och alkohol  

SCEN 1 (2:10- 04:05)  

Inne på caféet har tre män gått in och nu fått sina öl. De sitter och halvsover vid sitt bord. 

Servitrisen serverar männen ytterligare öl och de vaknar till av hennes ”Här” som hon säger när 

hon ger dem ölen. Servitrisen fortsätter vidare att servera kaffe till Harry, som också sitter på 

caféet. Harry och Monika börjar prata med varandra då Monika frågar Harry om ”strillor”. (red: 

tändstickor). Dom pratar om deras arbeten och hur kallt det är på lagret där Monika jobbar. 

Monika får Harry att bjuda ut henne på bion ”Sången om kärlek”. De bestämmer träff senare 

på kvällen och Monika lämnar caféet. Scenen avslutas med de tre berusade männen som sitter 

och halvsover. Den ena av dem säger: ”De e allt lite vår i alla fall.”. ”Ja fy fan” svarar den andra 

mannen honom.  

• Miljö – Inne på café 12. Ett ganska alldagligt café med träbord och trästolar. Det är 

rökigt och flertalet gästerna som syns är män. I fönstret hänger rutiga köksgardiner och 

klockan på väggen visar tio i tre. Ljuset på caféet känns gråaktigt och det är tyst, ingen 

pratar högljutt eller skrattar. Servitrisen är en äldre dam som utstrålar trötthet och ingen 

vidare gästvänlighet.  

• Rekvisita – Först i bild i denna scen är de tre männen och deras ölflaskor på bordet. 

Ölflaskorna är tomma och de serveras mera öl.  

 

SCEN 2 (21:33-21:59)  

Tre män syns på innergården där Monika och hennes familj bor. En av dem säger: ”En krök 

innan du går upp” ”Det klart att jag skall ha en krök” svarar mannen samtidigt som han kollar 

uppåt mot lägenheten där Monikas familj bor. De smyger åt sidan alla tre och delar på en flaska 

brännvin. De skrattar och hostar av spriten. ”Det smakar fint säger dom”. Monikas lillebror har 

gömt sig under en vagn på innergården och skrämmer männen genom att smälla av en smällare 

i krut. Männen rycker till av smällen och skiljs åt.  

• Miljö – Scenen utspelar sig på innergården utanför lägenheterna där Monika och hennes 

familj bor. Det är höga radhus och ett grått och fattigt område. 
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• Rekvisita – En flaska sprit som de tre männen skall dela på. De röker alla tre samtidigt 

som de dricker spriten.  

 

SCEN 3 (45:34 – 48:00)   

Harry och Monika sitter på klippan tillsammans. Elden sprakar och Monika sitter under en filt. 

Monika håller en öl i handen och väntar på att Harry skall sätta sig bredvid henne. Hon ger 

honom ölen och han tar en klunk. Hon kryper ner närmare honom och ler. Harry berättar om 

sin barndom och att han var mycket ensam efter hans mamma dog. Hans pappa förändrades 

mycket efter hans mamma dog och slutade nästan prata. Monika berättar om sin stora familj 

och alla jobbiga småsyskon samt hennes alkoholiserade pappa. De fortsätter att prata om sina 

framtidsdrömmar, Harry drömmer om att studera till ingenjör. Monika säger att hon tror att hon 

är gravid och Harry vill att de ska åka hem till staden igen. Men Monika säger att hon vill att 

hon vill ha den här sommaren precis som den är. Dom drömmer sig bort om hur Harry skall 

arbeta och försörja familjen. Att han kommer hem efter jobbet och att Monika skall ha maten 

klar till dess. ”Jag skall inte behöva jobba, utan vara hemma och passa barnen säger Monika”. 

” Vi skall ha det fint ihop Monika”, ”Vi skall alltid hålla ihop” säger Harry. ”Bara du och jag”.  

• Miljö – Scenen utspelar sig på klipporna på ön i skärgården. Det är skymning och man 

hör vinden ila. Det ser kallt ut trots att det är en sommarkväll.   

• Rekvisita – En ölflaska syns i denna scen. Monika håller den i handen men dricker inget 

utav den. Hon ger den till Harry som direkt tar en klunk. 

 

Sammanfattning:  

De scener som valdes ut är där mannen syns tillsammans med alkohol. Scenen inne på caféet 

visar de tre männen som är berusade mitt på dagen och som sitter där och halvsover. Monikas 

pappa som är på bakgården tillsammans med två andra män och dricker sprit i smyg.  

 

 

• Kvinnan och mannen tillsammans med alkohol  

SCEN 1 (54:08 – 54:47)  

Monika och Harry sitter tillsammans vid strandkanten i solen och dricker ren sprit, skrattar 

och sjunger ”Helan går”. Monika tar en klunk ur flaskan och ger flaskan till Harry. Han börjar 

hosta och Monika skrattar åt honom. ”Du kan inte” säger hon. ”Får jag” fortsätter hon och 

rycker hon flaskan ur Harrys hand och han ropar ”Nej” samtidigt som Monika springer iväg 

med flaskan.  
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• Miljö – Scenen utspelar sig nere vid strandkanten vid klipporna på ön. Det är sol, blå 

himmel och det verkar vara varmt.  

• Rekvisita – En flaska sprit som de båda delar på.  

 

Sammanfattning: 

Denna scen valdes ut då kvinnan och mannen är synliga tillsammans med alkohol. De festar 

tillsammans men Harry vill stoppa Monika när hon skall dricka mera. Harry sätter i halsen när 

han skall dricka och Monika skrattar åt honom och springer iväg.  

 

 

• Alkoholen ej synlig men nämns  

SCEN 1 (01:32 – 01:45) 

Monika syns i bild i en spegel på gatan utanför Café 12. Man ser hela hennes ansikte och 

skymtar männen bakom henne på gatan. Hon verkar vara på väg in till caféet men stannar till 

vid spegeln och rättar till sjalen som hon har över håret. Hon tar upp ett läppstift men det är 

trasigt så hon lägger ned det i fickan igen. Bakom henne skymtar tre äldre män som står och 

pratar. Strax innan Monika skall gå in säger männen till varandra: ” Nej nu kilar vi in och tar 

oss en bira gubbar”. En av männen håller upp dörren åt Monika och hon går in.   

• Miljö – Scenen utspelar sig på gatan utanför Café 12.  

• Rekvisita – Ingen alkohol är synlig mer än att männen pratar om att ta sig varsin bira.  

 

SCEN 2 (19:51- 20:04) 

Monika och hennes jobbarkompis står och röker och pratar på lagret där de jobbar. Kompisen 

försöker bjuda ut Monika men hon säger att hon är upptagen. Han blir förtvivlad och säger att 

alla gamla lösnummer försvinner. Chefen kommer in och ropar på ”Svensson”. ”Jag lovade er 

bas att han skulle få köpa en halvpanna på min bok”. ”Raska på nu innan bolaget stänger”. 

Jobbarkompisen rusar iväg.  

• Miljö – Scenen utspelar sig på grönsakslagret där Monika arbetar. Man ser hyllor med 

trälådor och utmed hyllorna hänger det morötter och lök i stora buntar. På ett bord av 

trä står en våg och bredvid står två stora grönsakslådor av trä fyllda med olika sorters 

grönsaker. Det är en källarlokal med väggar av betong och en stentrappa upp mot 

utgången. 

• Rekvisita –I denna scen är inte alkoholen tydlig men ”en halvpanna” syftar på en flaska 

sprit.  
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SCEN 3 (22:11 – 22:22) 

Inne i lägenheten hos Monika håller Monikas mamma på att tvätta i en liten balja. Monika ligger 

och läser ”Veckorevyn” i soffan som också är hennes säng. In dansar Monikas pappa och han 

är tydligt överförfriskad och börjar att dansa med Monikas mamma. Han vill fira att det är på 

dagen 25 år sedan de träffades. Han smiskar henne lätt på rumpan och skrattar. Dom dansar lite 

i köket och skrattar. Sedan säger han: ”Jag har både tårta och en halvpanna”. ”Tänk vad ungarna 

kommer bli glada säger mamman”. Pappan lyfter glatt upp sin fru och hon slår huvudet i 

taklampan så att den går sönder. Han skrattar vidare och säger att dom får ta fram talgdankarna 

och fira jul igen. Monika blir arg över att hon inte kan få läsa ifred. Pappan och mamman tänder 

tillsammans upp ett stearinljus och han säger åter igen: ”Och så har jag en halvliter med mig 

här” Han är väldigt glad och skrattar hela tiden. Mamman ser inte lika glad ut över spriten som 

han har med sig hem. Han frågar efter en saltgurka och hon svarar att det finns i skåpet. Pappan 

råkar sparka till Monikas skor och hon säger att han skall sluta sparka på hennes nya skor. ”Håll 

reda på dina prylar, jänta” svarar han. ”Full igen förstås” säger Monika då. Hennes mamma ger 

henne en vädjande blick som om hon inte skulle ha sagt så. Mamman försöker lugna ner 

situationen när pappan säger ” Jag skall ge dig för full din uppkäftiga barnrumpa” Han slår till 

Monika som hamnar i soffan och gråter. Han ångrar sig genast och ber om ursäkt. Monika blir 

arg och säger att hon inte skall vara till besvär något mer. Hon packar gråtandes sin väska och 

ropar ”gubbjävel” innan hon smäller igen dörren efter sig.  

• Miljö – Scenen utspelar sig i Monikas hem. En liten lägenhet där hela familjen bor. Det 

verkar vara en liten lägenhet då köket och Monikas sovrum är i ett och samma rum. Den 

enkla taklampan i form av en ensam glödlampa indikerar på att det är det enda ljuset 

som finns i rummet. Man ser det lilla köket som är en liten kokvrå, tvättlinor som hänger 

över kokvrån. Ett litet köksbord och på väggarna är det kalt. Känslan för lägenheten är 

att det är fattigt och kallt.  

• Rekvisita – Pappan har med sig en flaska sprit hem som dom skall fira med.  

 

SCEN 4 (01:00:00 01:00:04) 

Monika och Harry åker till en fin sommarstuga på ön. Dom tror att stugan är ödelagd och vill 

dit för att tjuva äpplen och potatis. På grund av Monikas graviditet behöver hon ordentlig mat. 

Monika blir fasttagen då sommarstugans ägare var hemma. Inne hos dem så ringer man på 

polisen. Mannen i huset säger ” Nej jag tror nästan att man får lugna ner sig med en öl på det 

här”.  



40 
 

• Miljö – Scenen utspelar sig inne hos ägarna till stugan där Monika försökte ta mat. Hon 

får sitta vid deras matsalsbord som är ett stort bord. Det är höga fina matsalsstolar och 

mycket inredning på väggarna. Hon blir serverad mjölk i glas och får mat på en tallrik 

av kvinnan som äger stugan. Bakom Monika står deras dotter som är stiligt klädd i en 

mörk förklädsklänning med vit tröja under. Allt är prydligt och rent i rummet och man 

ser en stor taklampa i porslin i bakgrunden.  

• Rekvisita – Ingen alkohol synlig i denna scen men att mannen i huset säger ” ” Nej jag 

tror nästan att man får lugna ner sig med en öl på det här” gör att alkohol ändå är med i 

scenen.  

 

SCEN 5 (01:07:10- 01:07:26)  

Harry är på sitt arbete och telefonen ringer. Det är sjukhuset som meddelar att han har fått en 

dotter. Hans chef klappar honom på axeln ” Stick nu. Gå inte här och skrota. Kom igen i morgon 

bitti – nykter”.  

• Miljö – Scenen utspelar sig på Harrys arbetsplats.  

• Rekvisita – Ingen alkohol synlig men chefens ord: ” Stick nu. Gå inte här och skrota. 

Kom igen i morgon bitti – nykter”. 

 

SCEN 6 (01.23:08 – 01:23:27) 

Harry har kommit hem och funnit Monika i säng med en annan man. Han är besviken och 

ledsen. Han står vid deras säng och på bordet syns ölflaskor och glas. Monika sitter i sängen 

och kammar sitt hår. ”Stå inte där och glo” skäller hon. Harry tar av sig sin kavaj och sätter sig 

ned, han är sorgsen och säger att dom nog skall skiljas. Monika fortsätter att kamma sitt hår och 

säger med otrevlig ton att allt inte är hennes fel.  

• Miljö – Scenen utspelar sig i Monikas och Harrys lägenhet i deras sovrum. Man ser en 

obäddad säng, en sängbordslampa som lyser och bredvid står två ölflaskor och två glas.  

• Rekvisita – De två ölflaskorna och två glasen är synliga i bild och visar på att det är två 

personer som druckit.   

 

Sammanfattning: 

Scenerna valdes ut då alkoholen omnämns men inte dricks av någon. Männen som går in på 

caféet säger att dom skall ta en bira, Monikas chef pratar om ”halvpanna”, vilket syftar till en 

flaska sprit. Monikas pappas vill fira med en ”halvpanna” och mannen på ön behöver lugna ner 
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sig med en öl säger han. Harrys chef meddelar Harry efter han fått beskedet om att han blivit 

pappa, att han kan gå hem, fira och komma tillbaka nykter nästa dag.  

 

8.3 Film: Firmafesten  

 

• Kvinnan och alkohol 

SCEN 1 (24:08 – 24:40) 

Berith står och pratar med en kvinnlig arbetskollega. Hon har ett konjaksglas i handen och 

berättar om sin syster som har problem med nerverna efter sin skilsmässa. Kollegan säger att 

hon egentligen inte ville gå på festen, och att hon tycker att karlar blir så enormt löjliga vid 

sådan här fester.  

• Miljö – Scenen utspelar sig i företagets matsal.  

• Rekvisita – Ett konjaksglas.  

 

SCEN 2 (01:14:04 – 01:16:15) 

Berith har följt med killen med gitarren hem för att vänta på taxi. Han tar hennes kappa och hon 

har ett glas konjak i glaset. Dom sätter sig ner i hans säng. Hon säger att hon inte har haft vidare 

roligt. Han säger att hon nog varit för nykter för en sådan fest.  Hon sitter med ryggen åt honom 

och blundar och lyssnar på musiken han spelar i bakgrunden, när han kysser henne på halsen 

vänder hon sig emot honom och kysser honom.  

• Miljö – Scenen ut spelar hemma i hans lägenhet.  

• Rekvisita – Ett glas med konjak.  

 

Sammanfattning:  

Scenerna valdes ut då kvinnan ensam syns med alkohol. Båda kvinnorna är lugna och pratar 

stillsamt. Konjaksglaset är synligt för Berith och hon smuttar litegrann. Problemen som dom 

pratar om är hur systern mår efter en skilsmässa samt att män blir löjliga vid sådana här fester.  

 

 

• Mannen och alkohol  

SCEN 1 (07:44 – 08:34) 

Ludde som arbetar på firman är på väg att gå till festen. Han står hemma i dörröppningen in till 

köket. Hans pappa och mamma sitter vid ett litet bord i köket. Hans pappa säger att han inte 

skall komma hem och vara full för då skall han få sig en omgång som han sällan kommer att 
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glömma. Pappan röker och dricker öl. Hans mamma säger att han skall låta Ludde få ha kul 

med sina kompisar. ”Lägg dig inte i det här. Skitkärring”. Han säger att när han och Ludde skall 

prata så skall hon hålla käften. ”Du klagar på att jag dricker” säger pappan. ”Det gör du. 

Varenda dag”, säger mamman. ”En sak ska jag säga. Jag dricker inte, jag smakar”. ”Smakar. 

Du håller jämnt på att smaka. Och röker gör du”, säger mamman uppgivet.  

• Miljö – Scenen utspelar sig hemma i lägenheten hos Ludde och hans föräldrar. Det ser 

ut som ett litet kök, med vita kala väggar och ett väldigt litet köksbord. På bordet ligger 

en rutig duk i brunt. Man ser en kaffekopp och en ölburk på bordet.  

• Rekvisita – Ölburken ser man på bordet och pappan har druckit.  

 

SCEN 2 (08:47- 09:05) 

Två män sitter på en pub och dricker två öl och pratar. Ludde kommer dit och sätter sig bredvid 

dem. Han säger ”du. Skulle…inte du kunna?” ”Jodå” säger mannen. Mannen tar upp en sedel 

ur fickan och ger till Ludde. Dom frågar om Ludde kommer på festen ikväll och han svarar ja. 

När Ludde gått därifrån säger han till den andra mannen ”En tia hit och en tia dit” 

• Miljö – Scenen utspelar sig på en pub. Bordet är av trä med en röd liten fyrkantig 

pappersduk. Trästolar och en mörkare vägg av körsbärsträ syns bakom männen.  

• Rekvisita – Två stora ölglas framför de båda männen.  

 

SCEN 3 (22:35 – 23:19) 

En kvinnlig servitris serverar konjak till Ludde, han sveper hela glaset. Efter han svept det tar 

han direkt ett glas till. En manlig kollega som står bredvid frågar Ludde om hur gammal han är 

egentligen. Ludde svarar 17 år och då säger den manliga kollegan ”Och sådant där har du redan 

hunnit börja med”. ”Angår det dig” svarar Ludde. Mannen säger att det angår han i all högsta 

grad, då det är ni är långhåriga jäklar som skall ta över efter oss och ge oss pension. ”Fattar du 

det?”. Chefen avbryter dem och skålar med alla.  

• Miljö – Scenen utspelar sig i företagets matsal.  

• Rekvisita – En bricka fylld med konjaksglas.  

 

SCEN 4 (25:04 – 25:11) 

En man sätter sig bredvid två män som sitter och pratar. Han säger till den mörkhåriga mannen 

” Filip, är du inte glad. Är du inte glad som kommit hit till detta förbannade land. Ja istället för 

att stanna kvar i ditt eget jävla kommunistland” 

• Miljö – Scenen utspelar sig i företagets matsal.  
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• Rekvisita – Ett konjaksglas.  

 

SCEN 5 (25:04 – 25:23) 

En man kommer in med en flaska armagnac. ”Är det egen eller firmans”, frågar en annan man. 

Inget svar.  Mannen sätter sig ned, häller upp och sveper ett glas direkt.  

• Miljö – Scenen utspelar sig i företagets matsal.  

• Rekvisita – En flaska armagnac. 

 

SCEN 6 (26:44 – 27:28) 

Två män står och diskuterar om att det är bara att skaffa en apparat och trycka på en knapp. Den 

ena mannen håller inte med medan den andra säger att det är en jäkla massa röster som flyger 

omkring i luften. Men mannen blir inte övertygad och säger att han inte skall låta sig luras. Den 

andra mannen fortsätter ” De här rösterna, de bara flyter omkring. De är vågor. Det var en 

gammal filosof som sa det”.  Till svar får han att den andra mannen känner en byggmästare som 

skulle bygga en vågbrytare. ”Jag pratar om elektriska vågor” säger mannen då.  

• Miljö – Scenen utspelar sig i matsalen på företaget.  

• Rekvisita – Två glas konjak.  

 

SCEN 7 (32:14 – 32:20) 

Ludde sitter ensam, berusad, vid ett bord och sveper ett glas med konjak.  

• Miljö – Scenen utspelar sig i matsalen på företaget.  

• Rekvisita – Ett glas konjak.  

 

SCEN 8 (01:05:58- 01:07:19) 

En ensam man sitter inne i förrådet bland en massa kartonger, han dricker öl och pratar om att 

snart går hela skiten i kaputten. Alla skulle ges chans till att avancera, men han är fortfarande 

kvar nere i skiten. Han hickar och säger att hans fru påpekar det för honom varje dag. ”Det är 

utlänningar och skit som du tar hit istället. Sådant skit som går förbi mig på stegen där jag har 

varit i 17 år. Men jag ska inte bli ledsen alls. Samma jävla firmafest varje år.”   

• Miljö – Scenen utspelar sig i matsalen på företaget.  

• Rekvisita – Han har en ölburk i handen 

 

 

 



44 
 

Sammanfattning: 

Scenerna valdes ut då mannen är synlig tillsammans med alkohol. Luddes pappa sitter hemma 

vid köksbordet och dricker öl. En ensam man på förrådet inne på firman är berusad och pratar 

med sig själv. En annan berusad man är berusad och dricker armagnac. 

 

• Kvinnan och mannen tillsammans med alkohol 

SCEN 1 (22:29 – 19:28) 

Chefen för byrån sitter och pratar med en anställd som heter Nalle. En kvinnlig anställd sitter 

bredvid. Någon kommer med en bricka fylld med konjaksglas. Chefen tar ett till kvinnan, ett 

till sig och vill sedan bjuda Nalle. Nalle tackar nej. Chefen säger ” men det är ju fest”.  

• Miljö – Scenen utspelar sig i företagets matsal. Furumöbler i bord och stolar som är 

dukade med vita dukar. Det hänger konfetti och serpentiner i taket. På bordet står 

ljusstakar med gula ljus och vasar med blommor i.  

• Rekvisita – En bricka fylld med konjaksglas.  

 

SCEN 2 (56:13 – 57:40) 

En man och en kvinna sitter på kontoret. Han målar av henne och hon häller upp rött vin i ett 

glas. Hon pratar om att man inte gillar livet egentligen utan bara driver vidare för att ha 

någonstans att ta vägen.  Dagarna bara går, och man tror inte på någonting längre, samma sak 

varje dag säger hon. Hon säger att han bara vill sitta hemma och titta på tv, om det verkligen är 

så roligt i längden. Tror du på kärleken säger han. ”Nej svarar hon”. Kanske förresten. ” Sedan 

skålar dom tillsammans. Det blir tyst och han lägger ifrån sig sitt ritblock. Han tar henne 

närmare sig och kysser henne.  

• Miljö – Scenen utspelar sig på ett av kontoret på företaget. 

• Rekvisita – En flaska rött vin och vinglas.  

 

 

Sammanfattning: 

Scenerna valdes ut då kvinnan och mannen tillsammans syns med alkohol. Första scenen så är 

det mannen som ger kvinnan ett glas konjak när de sitter tillsammans vid bordet. Andra scenen 

så sitter dom tillsammans och pratar och hon häller upp vin till dem båda.  
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• Alkoholen ej synlig men nämns  

SCEN 1 (18:00-18:57) 

Chefen för byrån pratar och hälsar alla välkomna till festen. Man har dukat upp i matsalen, och 

borden står likt en hästsko. Chefen pratar om byrån och att alla som är där dragit sitt strå till 

stacken. Han pratar om de bekymmersamma tiderna och att lokalen dom är i inte riktigt ännu 

är deras. Han säger att dom skall göra som alla andra, spotta i nävarna och ta nya tag. Han vill 

att dom ska kasta sina sorger i en säck och ha riktigt roligt. I bakgrunden hör man någon prata 

samtidigt under hela talet men man ser aldrig vem det är.  

• Miljö – Scenen utspelar sig i företagets matsal. Furumöbler i bord och stolar som är 

dukade med vita dukar. Det hänger konfetti och serpentiner i taket. På bordet står 

ljusstakar med gula ljus och vasar med blommor i.  

• Rekvisita – Det står massor av ölflaskor på borden.  

 

SCEN 2 (19:22 – 19:28) 

Chefen för byrån pratar igen och säger att nu har dom väl fått nog av bordets fröjder och det är 

på tiden att gå över till kvällens nästa programpunkt: ”Kaffe och konjaken.”  

• Miljö – Scenen utspelar sig i företagets matsal. Furumöbler i bord och stolar som är 

dukade med vita dukar. Det hänger konfetti och serpentiner i taket. På bordet står 

ljusstakar med gula ljus och vasar med blommor i.  

• Rekvisita – Det står massor av ölflaskor och vinflaskor på borden.  

 

SCEN 3 (01:00:00- 01:00:28) 

Nalle som tidigare i filmen inte skulle ha någon alkohol att dricka är nu kraftigt berusad och 

sitter för sig själv och sjunger. Han lutar sig på stolen och ramlar omkull. Han ligger ner på 

golvet och skrattar och säger att det där får han göra om. Han sätter sig på stolen igen och lutar 

på den så att den välter och han faller i golvet. Där blir han liggandes och skrattar.  

• Miljö – Scenen utspelar sig i matsalen på företaget.  

• Rekvisita – Massor av tomma glas och ölflaskor som står på bordet.  

 

SCEN 4 (01:00:53-01:01:18) 

Berith står och pratar med killen som spelat gitarr under kvällen. Hon frågar honom om varför 

fulla karlar alltid skall bete sig på det där sättet. Tidigare så var det en överberusad kollega som 

tafsade på henne. Killen svarar att det var nog bara vanligt fyllesnack. Hon säger att hon tycker 

att det är obehagligt.  
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• Miljö – Scenen utspelar sig i matsalen på företaget.  

• Rekvisita – Ingen alkohol synlig. 

 

SCEN 5 (01:12:37 – 01:12:57) 

Två av de manliga kollegorna sitter på en strippklubb efter att firmafesten är slut. Dom beställer 

in varsin öl, de är redan berusade båda två och hänger framåtlutande över bordet.  

• Miljö – Scenen ut spelar sig i en mörk pub nere i en källarlokal. Man ser en orange 

lampa som står på bordet och en större grön växt vid väggen bakom. 

• Rekvisita – Ingen alkohol synlig men dom beställer in två öl.  

 

Sammanfattning: 

Scenerna valdes ut då alkohol nämns men inte dricks av någon synligt i bild. På firmafesten så 

är det fullt på ölflaskor och vinflaskor på borden. Berith tycker män blir obehagliga när dom 

druckit. På strippklubben så beställer männen in öl, de är redan berusade.  

 

 

8.4 Film: Jack   

 

• Kvinnan och alkohol 

Finns inga scener i filmen där kvinnan är ensam med alkohol.  

 

• Mannen och alkohol  

SCEN 1 (07:12 – 08:22) 

Jack har flyttat till en stuga och hans kompis hälsar på. Dom öppnar varsin öl i soffan och 

kompisen frågar om han har blivit torpare. Hans kompis säger att det är bra att han har slutat 

knega. ”Det ska vara som en susande pil rakt upp i det blå”. Jack fyller i ” som ett spjut till ock 

med”.  ”Som ett vrålande spjut” säger kompisen. Hans kompis undrar om Jack är sugen på att 

arbeta lite, skattefritt. Jack säger att han hade tänkt gömma sig i stugan för att komma undan 

och skriva lite.  

• Miljö – Scenen utspelar hemma i Jacks stuga. Det är helt tomt i stugan förutom en liten 

brun soffa som dom sitter i. Orangebruna stenväggar och stengolv. 

• Rekvisita – Två ölburkar som dom dricker ur.  
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SCEN 2 (09:55 – 12:15) 

Jack och två kompisar är vid havet. Jacks kompis Harald pratar poesi och spelar teater. De 

dricker öl allihop. När Harald har slut på fantasi säger de andra till honom att han ska fortsätta 

att roa dem. Harald fortsätter spela teater. Dom skrattar åt honom när han rullar sig i gräset in 

under deras bänk som dom sitter på. Dom lutar sig bakåt på bänken och bänken faller bakåt. De 

skrattar allihop, liggandes på marken.  

• Miljö – Scenen utspelar sig ute vid havet. 

• Rekvisita – Ölflaskor och en hel låda med öl. 

 

SCEN 3 (12:23-13:09) 

Jack och två kompisar är vid havet och ligger vid gräset. Harald pratar om vad det skall bli av 

dem, de är snart 25 år. De dricker öl samtidigt, Jack tycker att han snackar, dom lever ju säger 

han. ”Tänk om allt det sista dom gjorde var att oroa sig” säger Jack. Jack försöker få Harald på 

andra tankar och hans kompis frågar om inte Harald har någon fest på gång någonstans.  

• Miljö – Scenen utspelar sig ute vid havet. 

• Rekvisita – Ölflaskor och en hel låda med öl. 

 

SCEN 4 (25:29 – 25:31) 

Jack och hans kompisar går ombord på båten till Gotland. Det sitter en ensam man i sätena. Han 

frågar om han får bjuda på ett järn. ”Sup ner dig själv för fan” svarar dom. 

• Miljö – Scenen utspelar sig på båten till Gotland, 

• Rekvisita – En flaska sprit som mannen håller i. 

 

SCEN 5 (37:46 – 38:23)  

Jack och hans kompisar är på Gotland. Dom har tänt en brasa vid havet och skall tälta. Jack 

sitter vid brasan och runt omkring honom ligger en massa tomma ölflaskor och en flaska med 

sprit. Kompisarna vill att Jack skall följa med på en fest, Jack vill hellre sitta vid brasan och se 

på utsikten över havet. Hans kompisar tvingar med honom på fest.  

• Miljö – Scenen utspelar sig vid havet på Gotland. 

• Rekvisita – En flaska sprit och massa tomma ölflaskor. 

 

SCEN 6 (40:46 – 43:54) 

Jack är ensam på stranden och är väldigt berusad. Han pratar med en person som inte syns. I 

handen håller han en flaska vin som han dricker ur. Han frågar sig själv varför människor irrar 
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omkring tillsynes utan mål och mening. ”Och i de monumentala varuhusen så stångas 

konsumenterna, köpandes en massa skit de inte behöver. Oövervinnlig ensamhet, det är det vi 

är dömda till”.  Jack fortsätter att fyllesnacka med sig själv om världen och samhället. Han säger 

att han är rädd för vad det ska bli av honom.  

• Miljö – Scenen utspelar sig på stranden vid havet på Gotland.  

• Rekvisita – En flaska vin. 

 

SCEN 7 (50:40 – 51:02) 

Jack och hans kompisar är vid havet. Kompisarna badar och Jack sitter vid strandkanten. Det 

ligger tomma ölflaskor bredvid honom. Kompisarna försöker få honom att gå bort till Sonjas 

hus men han vill inte. Han reser sig, tar en ölflaska i handen och tittar bort mot Sonjas hus. 

• Miljö – Scenen utspelar sig på stranden vid havet på Gotland.  

• Rekvisita – Ölflaskor.  

 

SCEN 8 (56:03 – 56:10) 

Jack är tillbaka i Stockholm. Han kliver ur hissen och ser ut över Stockholm. Han tar en klunk 

öl och ler sedan går han vidare.  

• Miljö – Utanför en hiss i Stockholms stad. 

• Rekvisita – En ölburk.  

 

SCEN 9 (57:03 – 57:55) 

Jack går runt i staden ensam och dricker öl. Han ropar efter en tjej som han såg på Gotland. 

Efter ett tag så kommer hon gående på gatan.  

• Miljö – I Stockholms stad. 

• Rekvisita – En ölburk.  

 

SCEN 10 (01:08:42- 01:09:12) 

Jack har åkt till sin kompis i Småland för att koppla av. Hemma hos dem sitter de och dricker 

kaffe. Jack frågar om det är någon som har något emot att han tar en gin-grogg. Kompisen 

svarar att det går bra, att det är ett passerat stadium för deras del. Att dom anser att det är lite 

onödigt och gammeldags. Men var och en får ju leva som den vill. Jack tar sin kopp med gin, 

smackar och säger ”ginseng”.  

• Miljö – I kompisens hus i Småland 
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• Rekvisita – En flaska gin. 

 

Sammanfattning: 

Scenerna valdes ut då mannen syns tillsammans med alkohol. Jack och hans kompisar dricker 

öl eller sprit när de ses. Jack är i några scener ensam och dricker och då dricker han vin eller öl. 

Vid en scen så är Jack väldigt berusad när han sitter vid havet och dricker för sig själv.  

 

• Kvinnan och mannen tillsammans med alkohol 

SCEN 1 (00:28 – 02:09) 

Filmen inleds med en vild fest i en lägenhet. Det är massa människor som dansar, röker, dricker 

och skrattar.  

• Miljö – Scenen utspelar hemma i en lägenhet 

• Rekvisita – Ölflaskor, spritflaskor och glas är synliga vid ett av soffborden.  

 

SCEN 2 (14:04 – 15:53) 

Jack och hans två kompisar är på fest i en mycket fin lägenhet. Det är en borgerlig miljö har 

Harald berättat. De kryper omkring på golvet fram till ett bord som är fullt av champagneflaskor 

och ölflaskor. De kramar om en kille och sätter sig i en fåtölj som välter tillsammans med dom 

i. Dom börjar dansa och Jack ställer sig på ett bord och dansar. Det börjar flimra för hans ögon 

och han ramlar ihop.  

• Miljö – Scenen utspelar sig inne i en lägenhet. Det är vackra pampiga möbler, 

kristallkronor i taket. 

• Rekvisita – Champagneflaskor, sprit och öl.  

 

SCEN 3 (23:40 – 24:58) 

Jack och hans två kompisar sitter utomhus vid en lite stuga. De dricker rödvin och pratar om att 

dom måste göra någonting av sommaren. Harald blir irriterad och undrar varför dom har sådan 

upplevelsenoja. Varför kan dom inte bara ta det lugnt och glida med. 

• Miljö – Scenen utspelar sig utomhus. 

• Rekvisita – Rödvinsflaskor och glas.  

 

SCEN 4 (26:07 – 28:29) 

Jack och hans kompisar sitter ombord på båten till Gotland.  Dom pratar om hur dom tror att 

deras föräldrar hade det när de var unga. Emellan sig skickar dom en flaska med sprit som dom 
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tar klunkar ur. De säger att i Sverige under andra världskriget hade man det som bäst. Och från 

50-talet och framåt var alla lyckliga. ”hur solen sken i början av det lyckliga 50-talet”.  Det låg 

som en lockande labyrint för våra hjältar till föräldrar. Yngve Stoor, Lasse Liten och Lönndahl. 

”Hagasessorna och en riktig lillprins”. Det var där det började gå riktigt snett för våra föräldrar 

alltså. Jack säger att han började trilskas redan då. ”långt hår, det fattade aldrig farsan”. Men 

vad mer ska man begära, pappa 40 år, socialdemokrat, smidesarbetare”.  

• Miljö – Scenen utspelar sig på båten till Gotland, 

• Rekvisita – En flaska sprit.  

 

SCEN 5 (48.02 – 50:10) 

Jack och hans kompisar är vid tälten. Det är morgon efter en fest. Kompisen har famnen full 

med öl och säger: ”Bärs?”. ”Oj, frukost”, säger en annan. Sedan skrattar alla och tar varsin öl. 

Jack dricker yoghurt direkt ur paketet. Han berättar att han gick från festen för att det blev 

”kurr”. Att han satte sig på stranden, tog en vinare och svimmade. Sedan kom Sonja och hjälpte 

honom. När de andra undrar vem Sonja är säger han att det var värdinnan från överklasspartyt. 

Då skrattar kompisarna åt honom, och tror inte på att hon har varit där och hjälpt honom. Harald 

säger att han drömt allting.  

• Miljö – Scenen utspelar sig på stranden vid havet på Gotland.  

• Rekvisita – Ölflaskor.  

 

SCEN 6 (01:02:49 – 01:02:56) 

Jack och hans kompisar är hemma i hans stuga. Jack är orolig för tjejen han träffade som 

verkade vara missbruka droger. Hans kompisar tycker att han skall strunta i henne. ”Du kan 

inte hjälpa henne ändå”, säger dom. Han tar en vinflaska ur kylen och tar en klunk och skickar 

den vidare till kompisarna som tar varsin klunk. 

• Miljö – I Jacks stuga.  

• Rekvisita – En flaska vin. 

 

SCEN 7 (01:24:59 – 01:26:14) 

Jack får besök av Gerd som han mötte på båten från Gotland. Han frågar om hon vill ha ett glas 

vin.  Dom äter ost och dricker vin.  

• Miljö – I Jacks stuga.  

• Rekvisita – Flaskor med vin. 
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SCEN 8 (01:40:38 – 01:42:38) 

Jack och Gerd har följt med de andra ut på en pub. De sitter och pratar om livet och dricker vin 

samtidigt. Jacks kompis som är konstnär, ställer sig upp och skriker åt alla att de är idioter och 

att den enda riktiga målaren det är han. Jack berättar för Gerd att han inte kan glömma Sonja. 

Gerd blir arg och säger att han kan ta och leta upp den där jävla Sonja istället.  

• Miljö – Rökig lokal, fullt med folk som sitter och dricker alkohol och pratar.  

• Rekvisita – Flaskor med vin och öl.  

 

Sammanfattning: 

Scenerna valdes ut då kvinnan och mannen tillsammans är synliga med alkohol. I första scenen 

så är det vild fest i en lägenhet, man dricker öl, vin och sprit tillsammans. Även festen i 

överklasshemmet florerar det mycket alkohol mellan kvinnor och män. Jacks kompisar dricker 

öl och sprit tillsammans när de är på Gotland. Hemma i Jacks stuga så dricker han vin 

tillsammans med Gerd. Ute på puben så dricks det och röks en hel del av både kvinnor och män.  

 

 

• Alkoholen ej synlig men nämns 

SCEN 1 (59:56 – 01:11:01) 

Harald kommer hem till Jack. Han har med sig en flaska vin och en planta med cannabis. ”Vin 

eller vitamin, det är valfritt” säger han.  

• Miljö – I Jacks stuga.  

• Rekvisita – En flaska vin. 

 

SCEN 2 (01:11:20 – 01:12:35) 

Jack kommer hem från Småland. Hemma i hans stuga ligger kompisarna och det är fullt med 

tomma spritflaskor och tomma ölburkar överallt. Jack blir irriterad och frågar vad dom håller 

på med. Får man inte ha lite skoj svarar dom.  Jack blir arg och slänger ut kompisarna. Han 

säger att det är höst ute och att festen är slut.  

• Miljö – I Jacks stuga.  

• Rekvisita – Tomma spritflaskor och ölburkar.  

 

Sammanfattning: 

Scenerna valdes ut då alkoholen inte är synlig att någon dricker den. I första scenen så kommer 

Harald hem till Jack, han har med sig en flaska vin och en planta. När Jack kommer hem till sin 
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stuga så är hela stugan fylld med tomflaskor och tomburkar. Kompisarna ligger halvsovandes 

lite här och där i stugan.  
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9. Resultat kodschema och Mise-en-scéne  
 

9.1 Resultat av kodschema i diagram 

Här presenterar jag resultatet av kodschemat presenterat i diagram. För att enklare förstå 

resultatet i diagrammet gör jag en repetition av vilka frågor jag ställde till filmerna. Notera att 

variabel 1 – 4 är visat i det första resultatdiagrammet. Detta för att få en sådan god överblick 

som möjligt. Resterande variabler visas i separata diagram. Vid analysen i kodschemat stannade 

jag vid varje scen där alkoholen var synbar och att någon drack. Det finns scener där alkoholen 

inte är synlig men man pratar om den, dessa scener valdes bort i kodschemat. Analys med icke 

synlig alkohol finns med i mise-en-scéne analysen. Detta anser jag kan bidra gott nog till 

analysens sammanfattande resultat.  

 

 

Variabel 1: När öl förekommer, vem dricker? 

 

Variabel 2: När vin förekommer, vem dricker? 

 

Variabel 3: När sprit förekommer, vem dricker? 

 

Variabel 4: När likör förekommer, vem dricker? 

 

Variabel 5: Vilka orsaker finns det till varför kvinnan dricker alkohol? 

 

Variabel 6: Vilka orsaker finns det till varför mannen dricker alkohol? 

 

Variabel 7: Vilka orsaker finns det till när kvinnan och mannen dricker alkohol tillsammans? 

 

Variabel 8: I vilken miljö förekommer kvinnan med alkohol? 

 

Variabel 9: I vilken miljö förekommer mannen med alkohol? 

 

Variabel 10: I vilken miljö förekommer kvinnan och mannen tillsammans med alkohol? 

 

Variabel 11: Om kvinnan dricker alkohol, i vilken tidsperiod sker detta? 
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NÄR LIKÖR FÖREKOMMER, VEM DRICKER?

NÄR SPRIT FÖREKOMMER, VEM DRICKER?

NÄR VIN FÖREKOMMER, VEM DRICKER?

NÄR ÖL FÖREKOMMER, VEM DRICKER?

Variabel 1-4. 

När öl / vin / sprit eller likör förekommer 

- vem dricker?

Båda Man Kvinna

1

1

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

MÄRKBART DEPRIMERAD OCH AV SAKNAD 
TILL EN BORTGÅNGEN VÄN.

DRICKER PÅ FEST 

BLIR BJUDEN AV KOLLEGAN HON ÄR HEMMA 
HOS

Variabel 5. 

Vilka orsaker finns det till varför kvinnan 

dricker alkohol?

4

2

1

6

6

2

0 1 2 3 4 5 6 7

DRICKER TILLSAMMANS MED ANDRA REDAN BERUSADE 
MÄN

MÄRKBART DEPRIMERAD OCH ÅNGERFULL.

REDAN BERUSAD OCH PÅPEKAS HA ALKOHOLPROBLEM 
AV SIN FRU.

DRICKER ENSAM OCH ÄR REDAN BERUSAD 

FÖR ATT KOPPLA AV OCH UMGÅS 

FIRAR ATT HANS DIKT KOMMIT UT

Variabel 6.

Vilka orsaker finns det till varför mannen dricker alkohol?
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FESTAR TILLSAMMANS

FÖR ATT KOPPLA AV OCH UMGÅS 

MOT SJUKDOM OCH SMÄRTA

Variabel 7. 

Vilka orsaker finns det till när kvinnan och 
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Av de fyra filmer som har analyserats så är resultatet tydligt i kodschemat när det gäller vem 

som dricker alkoholen. Av tolv scener där öl förekommer så är det männen som dricker vid elva 

av dessa tillfällen och kvinnan en gång men då i sällskap med mannen. I totalt tio scener där 

vindrickandet är synligt, dricker kvinnan ensam vin två gånger, mannen en gång och 

tillsammans dricker de vin vid sju tillfällen i olika scener. När sprit förekommer dricker mannen 

detta ensam vid åtta av totalt tretton scener. Kvinnan syns dricka sprit en gång och i fyra av 

dessa tretton scener ser vi kvinnan och mannen dricka sprit tillsammans. När det gäller likör, är 

det mannen som dricker detta synbart. Av tre scener där kvinnan ensamt dricker alkohol finns 

det tre olika orsaker, antingen är hon på fest, blir bjuden eller verkar deprimerad. Mannens 

främsta orsak till drickande av alkohol är för att han antingen vill koppla av och umgås med 

andra eller att han är ensam och redan märkbart berusad. När kvinnan och mannen dricker 
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alkohol tillsammans gör dom detta främst med orsaken att dom festar tillsammans. I de tolv 

scener vi ser dem dricka tillsammans är totalt sju scener där dom festar. I fyra scener dricker de 

tillsammans för att koppla av och i en scen ser vi dem dricka tillsammans för att bota sjukdom 

och smärta. När kvinnan dricker alkohol ensam är hon antingen hemma, på fest eller utomhus. 

Mannen dricker utomhus i totalt åtta scener av tjugoen scener. I fem scener dricker han antingen 

på fest hemma eller är hemma och dricker. Vid två scener dricker han i scen på restaurang och 

i den andra scenen ombord på en båt. Tillsammans dricker kvinnan och mannen alkohol oftast 

utomhus eller inomhus på fest. Mellan år 1951–1977 ses kvinnan vid totalt femton tillfällen 

dricka alkohol. Tolv av dessa femton tillfällen sker i filmerna under 1970-talet. Enbart vid tre 

tillfällen ses hon dricka alkohol under 1950-talets filmer. 

 

 

9.2 Resultat Kodschema och Mise-en-scéne  

Nedan följer en sammanfattning av de resultat som har kunnat utläsas efter den kvantitativa 

och kvalitativa analys som har genomförts. Undersökningens frågeställningar ligger till grund 

för resultatens diskussion. 

 

 

 

• Hur skildras kvinnans relation till alkohol över tid i de undersökta filmerna? 

 

Av de tillfällen som kvinnan ses dricka alkohol över tid så sker detta vid flest tillfällen under 

1970-talet. Om vi intar ett perspektiv ur samma tidsperiod tillsammans med den kvinnliga 

frigörelsen som råder under 1970-talet stämmer detta bra överens. Kvinnan sågs mer ute i den 

offentliga arenan och ville ha mer frihet som nämns i den historiska bakgrunden. I filmerna från 

1950-talet så är kvinnan ganska osynlig med alkoholen, vi ser henne i filmerna dricka alkohol 

vid totalt tre tillfällen. Däremot sker detta vid tillfällen utanför hemmet, vilket inte stämmer 

överens med det hemmafru ideal som rådde under 1950-talet. Vid en scen i Sommaren med 

Monika syns Harry och Monika tillsammans dricka en flaska sprit. När Monika vill dricka mer 

säger Harry nej men då springer Monika skrattandes därifrån med flaskan i handen. Detta skulle 

kunna tolkas som att mannen inte vill att kvinnan skall dricka alkohol och stärker då en slags 

stereotyp av kvinnan som skötsam och att hon inte överträda till den berusade arenan som är 

avsatt till mannen. Monika styrker även denna stereotyp av kvinnan då hon i en annan scen 

håller en öppnad ölflaska åt Harry men inte dricker något av den själv.  
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Det kvinnliga husmorskontraktet som Yvonne Hirdman79 skriver om, styrks först i filmen 

Sommaren med Monika. När Monika och Harry sitter vid klippan och pratar om framtiden, så 

säger dom att Monika skall vara hemma och ta hand om barnen och att Harry skall försörja 

dem. Filmen speglar den sociala rörligheten och en tonårskultur som rådde under 1950-talet. 

Monika pratar först lyckligt om hur hon skall ta hand om barnen och bli försörjd av Harry. I 

slutet av filmen har hon ändrat dock sina tankar och vill varken ha barnet eller Harry. Detta 

bryter helt plötsligt mot husmorskontraktet80 som Monika tidigare i filmen var lycklig över att 

vara en del av.  

 I filmerna Firmafesten och Jack finns det inga tydliga tendenser på den kvinnliga frigörelsen. 

Filmen Jack visar snarare tvärtom på den allmänna frigörelsen som tenderar under denna period 

på 1970-talet.81 I en av scenerna pratar Jack och hans kompis om att Jack har slutat arbeta och 

att det är bra. ”Det ska vara som en susande pil rakt upp i det blå”, vilket kan syfta på 

ungdomarnas frigörelse under 1970-talet. Kvinnans relation till alkohol över tid under 1951–

1977 är reserverad åt mannen. Kvinnan dricker sällan ensam och när hon gör det så gör hon 

tillsammans med andra män på fest. Visst blir hon mer synlig under 1970-talet vilket stämmer 

överens med den historiska bakgrunden, men mannen finns alltid där vid hennes sida. 

Bernhardsson skriver i sin avhandling att när det kommer till alkoholdrickandet så är det 

reserverat mannen, kvinnan finns där, dold i bakgrunden eventuellt smuttandes på något att 

dricka. Det Bernhardsson skriver stämmer överens med hur kvinnans relation till alkohol tolkas 

över tid. Hon finns där och har en relation till alkoholen, men en ganska osynlig sådan.82 

 

 

• Vem är kvinnan och mannen i sällskap med när de dricker alkohol? 

 

Resultatet visar att kvinnan i nästan alla tillfällen är i sällskap med mannen när hon dricker 

alkohol. Enbart vid tre tillfällen ser vi henne dricka alkoholen ensam. Vid en scen i Sommarlek 

pratar fastern om sin sjukdom och upplevs dricka för att bota sin smärta. Men ändå är hon inte 

ensam, hon dricker portvinet tillsammans med en man. Åter igen stärks Hirdmans teorier om 

att kvinnan är underordnad mannen83, och även när det kommer till alkohol. Bernhardssons 

 
79 Hirdman Yvonne. 2001, s 84-90 
80 Furevik Anna. 2015, s 60. 
81 So-rummet.  https://www.so-rummet.se/podcast/sveriges-nittonhundratal-1970-1979 (hämtad 2019-12-
19).  
82 Bernhardsson Josefin. 2014, s 302.  
83 Hirdman Yvonne. 2001, s 19-26. 
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teorier om att det finns en genusmarkör när det kommer till alkoholen styrks, kvinnan finns 

med där i bakgrunden, men det är alltid mannen som är synlig.84 Över tid mellan 1951–1977 så 

speglas det en underordning mellan kvinna och mannen, då kvinnan upplevs som osynlig under 

hela tidsperioden. Under 1950-talet kan vi styrka detta med den rådande husmorsidealet som 

rådde enligt den historiska bakgrunden. Men 1970-talet som skall spegla kvinnans frigörelse 

går inte hand i hand med det som filmen visar. När alkoholen cirkulerar så är mannen och 

kvinnan oftast på fest tillsammans med andra. Ofta ser vi dem festa tillsammans i grupper från 

samma klass i samhället. Vid ett tillfälle kan vi göra märkbara skillnader i klass och det är i en 

scen ur filmen Jack. Överklassmännen i scenen är stiligt klädda medan Jack och hans kompisar 

är klädda i enklare kläder, utsvängda byxor och jeansjackor. De beter sig också på ett annat sätt 

än överklassmännen. Jack och hans kompisar är märkbart berusade och högljudda. Här skulle 

man kunna koppla till Connells teori kring den hegemoniska maskuliniteten och underordnad 

maskulinitet. Högst upp på stegen befinner sig den hegemoniska mannen, alltså i detta fall 

överklassmännen på festen. Längre ned på stegen i Connells teori befinner sig här andra män 

av annan klass, som till exempel Jack och hans kompisar som bryter mot det manliga 

klassidealet.85 Stereotypen av överklassmännen målas upp med män i smoking och finare 

boende. De dricker mousserande vin och dansar lugnt på dansgolvet. Jack och hans kompisar å 

andra sidan blir en stereotyp där hippieklädda män är högljudda och stökiga. De röker och 

dricker sprit direkt ur flaskorna86.  

 

 

• Vilka skillnader i valet av alkoholdryck mellan kvinnan och mannen finns det? 

 

I ett av resultaten vid valet av dryck och vem som dricker, så sker det vid ett tillfälle att mannen 

dricker likör. Detta är ett avvikande resultat då resterande resultat och forskningen visar på att 

mannen hellre dricker starksprit eller öl. I de scener som valdes ut där alkoholen var synlig och 

att någon drack, så är den gemensamma nämnaren att när kvinnor dricker så dricker de oftast 

vin. De tillfällen en kvinna ses dricka ensam så väljer hon antingen vin eller sprit. Mannen i sin 

tur väljer öl eller sprit. Valet av alkohol kan som Sigfridsson säger ha att göra med klass och 

kön men också gällande smak87. När det gäller smaken så ser vi i filmerna att kvinnan oftast 

ses med vin. Att män väljer en starkare och manligare smak stämmer överens i filmerna då vi 

 
84 Bernhardsson Josefin, 2014.  
85 Connell R.W. 1999, s 101 - 105. 
86 Lippmann Walter. 1922 s 53 - 63 
87 Sigfridsson Ingegerd. 2005, s 244–247. 
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oftast ser männen med öl eller sprit. I flertalet av filmerna så är det arbetarklassen som skildras, 

och då är också öl och sprit mest synlig. Detta stärker alltså Sigfridssons teorier om att alkohol 

kan kategoriseras utifrån kön, klass och smak.  

Även valet av alkohol är tydligt när det kommer till att vara icke berusad eller redan berusad. 

Inte i någon film ser vi en berusad kvinna. Det är männen som är berusade, visar tendenser till 

alkoholproblem eller som vill dricka mer när de redan är väldigt berusade. Vid dessa tillfällen 

så väljer männen oftast sprit. Detta stärks både av Bernhardsson och Sigfridsson, som i båda 

sina avhandlingar hävdar att berusningen är reserverad till männen88. Att en kvinna är berusad 

gör att omgivningen uppfattar henne som socialt misslyckad och då blir hon ett sexuellt byte.89  

 

• Vilka tydliga orsaker finns det i varför kvinnan och mannen dricker alkohol? 

 

De orsaker man kan utläsa av analyserna så är den tydligaste orsaken att de festar tillsammans. 

Det som sticker ut i mannens orsak till att dricka är att han antingen gör det för att umgås eller 

för att han redan är berusad. Det finns tecken på problem med alkohol hos Farbror Erland och 

tant Elisabeth i filmen Sommarlek ifrån 1950-talet. Deras orsak är främst på grund av 

depression. Tant Elisabeth är märkbart ledsen och ser sorgsen ut när hon häller i sig mera vin. 

I Abrahamsson och Heimdahls vetenskapliga artikel redovisas det att det är männen som dricker 

mer alkohol än kvinnan, och när en kvinna dricker så blir det till ett problem90. Här stärks deras 

resultat i forskningen kring detta och återkommande är att när alkoholen intas så är det främst 

av män. Vid en scen där Farbror Erland dricker likör, så känns det som att Tant Elisabeth häller 

upp det åt honom som tröst så att han kan trösta sig med det när han inte fick Monika att stanna. 

Farbror Erland verkar också märkbart deprimerad när han spelar piano och alkoholen här verkar 

vara bedövande för alla sorgsna känslor som han bär på. Monikas pappa i filmen Sommaren 

med Monika är tillsammans med två andra män och dricker alkohol i smyg, han är redan berusad 

och vill dricka mer. När han kommer hem och han är berusad, och Monika indikerar att han är 

full nu igen betyder att det inte är första gången han kommer hem och är full. Känslorna som 

förmedlas i samband med Monikas mammas ansiktsuttryck är att hon är lite rädd för honom 

och inte vill att han skall tappa humöret. Hon dansar med honom och hon gör det för att han 

inte skall tappa humöret. När han sedan blir arg på Monika ser hon vädjande ut mot Monika 

 
88 Bernhardsson Josefin. 2014.  
89 Sigfridsson Ingegerd. 2005, 207–210.  
90 Abrahamsson Maria och Heimdahl Karin 2011.  
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som om det vore Monikas fel att hon nu gjorde honom upprörd. Kvällen blir förstörd och pappan 

ångrar sig.  

När det gäller scener där alkoholen är osynlig men ändå nämns så är det mer ofta männen som 

pratar om alkohol och på så sätt gör den synlig. I filmen Sommarlek när männen bredvid scenen 

säger att det är ett helvete med nattrepetitionerna, pilsnern är slut och tjejerna visar inte ens 

benen. Däremot finns det en scen där Maries väninna säger att dom skall gå hem till henne för 

att ta sig en hutt. Detta stärker att en kvinna inte drack i offentlig miljö, året är 1951 och 

motboken har ännu inte avskaffats.  

 Ur filmen Sommaren med Monika säger mannen att han behöver en öl för att kunna lugna ner 

sig. Det är mannen som behöver dricka även om det är tre kvinnor med i scenen. I en annan 

scen i samma film så får Harry samtal om att han har blivit pappa. Hans chef tycker att han 

skall bege sig hemåt men att komma tillbaka dagen därpå, nykter. Vilket indikerar att mannen 

ska fira med alkohol när han har blivit pappa.  

I de filmer där det finns tecken på att mannen har alkoholproblem är tydligt under 1970-talet. 

Kanske beror detta på samhällets förändring, segregation i samhället och den ekonomiska 

tillväxten som dalade på grund av oljekris och stigande priser. De tecken man kan se i filmerna 

under 1970-talet skulle kunna peka på den rådande krisen i samhället.91. I filmen Jack pratar de 

ombord på båten om hur bra deras föräldrar till hjältar måste ha haft det. De pratar om det glada 

1950-talet då solen sken92. I filmen Firmafesten pratar chefen på firman om deras dalande 

framgångar och lokalerna de befinner sig i förmodligen inte tillhör företaget längre. Även här 

styrks 1970-talets svajande ekonomi och detta bedövas med alkohol och fest i filmerna. I de 

flesta scenerna i Firmafesten så är mannen redan berusad när han dricker alkohol. Luddes pappa 

verkar ha alkoholproblem, mannen inne på förrådet och även mannen som dricker ensam direkt 

ur en flaska armagnac verkar syfta till att de antingen har problem med alkohol eller också är 

missnöjda över sin livssituation. Åter igen bekräftas Bernhardsson och Sigfridsson om att den 

berusande arenan är till för männen.93 

 

 

 

 

 
91 So-rummet. https://www.so-rummet.se/kategorier/miljonprogrammet (hämtad 2019-12-19) 
92 Minnenas journal. https://www.minnenasjournal.nu/del-4-valkommen-till-50-talet/ (hämtad 2019-12-
19) 
93 Bernhardsson Josefin. 2014 och Sigfridsson Ingegerd. 2005, 207–210. 
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10.  Slutdiskussion  
 

Syftet med undersökningen var att se hur könsrollerna skildras i samband med alkohol på film. 

Att tillsammans med den historiska bakgrunden av samhället, även se hur den kvinnliga 

frigörelsen gör sig märkbar på film. Utifrån de valda frågeställningarna har det visat sig i 

resultatet av undersökningen att när det kommer till könsroller och alkohol på film är det 

männen som tenderar att oftast synas med alkohol. Det är männen som oftast dricker och det är 

männen som är märkbart berusade. Kvinnan finns där, men hon är ofta ganska osynlig. Är hon 

synlig så är hon i sällskap med mannen. Jarlbro riktar kritik i sin forskning till medierna och 

deras sätt att porträttera kvinnan, vilket kan gå hand i hand med resultatet i denna 

undersökning94.  Hirdmans teorier om att kvinnan är underordnad mannen95 stärks också i 

undersökningens resultat.  

Filmerna som undersökts är från 1950-talet och 1970-talet vilket kanske säger sitt om hur 

kvinnan skildras i samhället. 1950-talet kantades av det så kallade husmorskontraktet96 och 

kvinnans plats var då i hemmet och ganska osynlig på den offentliga arenan utan mannen. Under 

1970-talet skall ungdomar göra revolution och kvinnan skall frigöras och bli jämställd mannen. 

Men den kvinnliga frigörelsen tenderar inte visa några tydliga tecken i filmen. Ett perspektiv 

på detta resultat kan ju betyda att samhället i sig låg i framkant med kvinnans frigörelse, med 

tanke på de kvinnorörelser som faktiskt växer fram och vad som då faktiskt sker för kvinnan 

och hennes roll i samhället. Men i populärkulturen så ligger de efter, detta bevisas i denna 

undersökning. Kvinnan är och förblir relativt osynlig när det kommer till filmens värld. 

Resultatet av kvinnans osynlighet kan också styrkas med Lindgrens teorier när han skriver om 

att grunden i all film, är att bilder av kvinnor alltid betraktas ifrån mannens synvinkel, alltså 

den manliga blicken. Vilket i sig är ett nyckelbegrepp inom feministiska mediestudier och syftar 

just till att i de populärkulturella fördelningarna är det män som betraktar och kvinnan som 

betraktas. Som ett resultat av att männen alltid betraktar, stärks den manliga dominansen och 

kvinnor förblir osynliga.97 

Inte i någon film ser vi en kvinna bete sig utanför normen, och detta kan peka på den stereotyp 

som målas upp av kvinnan som skötsam och omhändertagande. En kvinna skall hålla sig på den 

icke berusade arenan, som jag tidigare nämnt av Sigfridsson och Bernhardsson98. Kvinnan 

 
94 Jarlbro Gunilla. 2006, s 146. 
95 Hirdman Yvonne. 2001, s 19-26. 
96 Hirdman Yvonne. 2001, s 19–26. 
97 Lindgren Simon. 2005, s 180 - 181. 
98 Sigfridsson Ingegerd. 2005, 207–210 och Bernhardsson Josefin. 2014. 
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träder dock över denna arena i filmen Jack, då hon är med i scenerna där mycket fest med 

alkohol är synlig, men hon bryter aldrig mot normen att vara överberusad. De berusade männen 

är antingen aggressiva eller tafsande. Den berusande alkoholismen är männens arena, detta 

bekräftas i såväl forskning som i filmens värld.  

En vidare intressant forskning hade varit att göra en undersökning med filmer som utkommit 

under en senare tidsperiod än den valda period för denna undersökning, för att se om kvinnans 

frigörelse gör sig mera synbar. Eller är det som Lindell säger, att filmen inte bara återspeglar 

verkligheten utan är också med att skapa den. Budskap om kön och klass tåls att nötas in om 

och om igen. Så länge kvinnans roll i film baseras på mannen så tåls diskussionen att upprepas 

till dess att en förändring sker99. Jag skulle med glädje göra en vidare undersökning i samma 

ämne, med förhoppning om ett annorlunda resultat.  

 

 

Det tar vi ett glas på! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 Lindell Ingrid. 2004, 227. 
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11. Didaktisk koppling  
 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I 

skolverkets centrala innehåll för ämnet Historia 2a står följande: 

 

Tematiska fördjupningar när det gäller historiska 

frågeställningar av betydelse för individer, grupper 

och samhällen, till exempel lokalhistoria, global 

migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, 

synen på jämställdhet och människors värde, moderna 

mediers framväxt samt resursutnyttjande och människors 

förhållande till naturen. 

 

Med detta som stöd vill jag skapa en diskussion tillsammans med eleverna om hur de själva ser 

på jämställdhet. Jag använder historiskt material som olika filmklipp för att låta eleverna 

fundera kring huruvida det har skett en förändringsprocess eller inte när det gäller jämställdhet. 

Jag kommer att ha förberett olika diskussionsfrågor som jag kommer att lyfta upp där eleverna 

får reflektera över sin egen situation idag och även låta dem fundera kring hur historien är en 

del av hur vi idag ser på jämställdheten. Efter diskussion väljer jag att ta hjälp av de olika 

material som finns på hemsidan www.jamstallt.se100. Här finns hjälpmedel att använda sig av 

och på så sätt bygga upp ett långsiktigt arbete för att bibehålla och hjälpa oss framåt mot målet 

att ha så goda kunskaper och strategier som möjligt när det kommer till ett jämställt samhälle.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 Jämställt https://jamstallt.se/material/skola/i-klassrummet/ (hämtad 2020-01-13).  
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