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1. Inledning 
I egenskap av forskare vill man ibland analysera hur filmer framställer vissa samhällsproblem 

och av den anledningen ska jag behandla dokumentärserien ”Modstrilogin” (Jarl, 1968 -79, -

93) och TV-serien ”Upp till Kamp!” (Marcimain, 2007). Filmerna är intressanta, speciellt 

deras skildringar av droger, den politiska tidsandan och välfärden. Min uppgift är att i denna 

uppsats se specifikt på och undersöka problematiseringen av välfärdssamhället och droger för 

att påvisa skillnader och likheter som finns i de två seriernas gestaltning. Jag vill undersöka 

hur människorna och rummet skildras i ”Upp till Kamp!” respektive ”Modstrilogin”? Det 

intressanta blir även att undersöka om det gör någon skillnad i narrationen, om serierna är 

inspelade i den tid som det begav sig eller som en historisk efterkonstruktion. 

 

I ”Modstrilogin” invänder ungdomarna, som kallas för mods, mot Svensson-livet. Den första 

filmen ”Dom kallar oss Mods” (Jarl, 1968) beskriver hur modsen umgicks med vänner, drack 

öl och rökte hasch. Detta utgjorde en ny livsstil som innebar att de hade, för 1960-talets 

Sverige, annorlunda kläder. De hade långt hår och de lyssnade på rockmusik som till exempel 

Rolling Stones, Bob Dylan och The Who.  

 

I första mods-filmen spelar inte drogerna någon större roll utan de trappas upp i den andra 

filmen ”Ett anständigt liv” (Jarl, 1979) i samband med att de tyngre drogerna kom in i 

ungdomskulturen och det svenska samhället. Här får vi se hur drogerna yttrar sig och vad de 

ger för konsekvenser: som Stefan Jarl själv uttrycker det: ”… narkomanernas och de 

prostituerades värld, som består av förnedring, misär och död – ett folkmord” (Esping, 2007).  

 

I den tredje och sista delen i trilogin ”Det sociala arvet” (Jarl, 1993) visas vad som hände 

med modsens barn och hur de försöker lyckas i det moderna Sverige. Man får en föraning om 

att 1990-talets ungdomar sätter värde på karriären och strävar efter att leva i relation med 

välfärdssamhället, vilket jag kommer att påvisa i min analys. 

 

I och med den ekonomiska tillväxten expanderade de socialdemokratiska reformerna (som 

t.ex. allmänt barnbidrag, mödravård och höjning av pensionerna) och det hade till följd att 

Sveriges invånare kunde leva i en större ekonomisk trygghet. Välfärdssamhällets politiker 

tyckte att alla skulle få möjlighet till utbildning, att göra ”karriär”. Dvs. att alla skulle ha 
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samma chans oavsett social bakgrund. Arbetarklassens eller lågutbildades barn hade inte fått 

samma möjligheter tidigare. Äktenskapet och den svenska familjen hade sina bästa år under 

välfärden. Det bildades då moderna familjer och det var inte svårt att få tag på ett jobb. Det 

som skrämde den etablerade familjen var ungdomskulturens utveckling.  

 

Tv-serien ”Upp till Kamp!” omfattar fyra avsnitt, där det första kan jämföras med den första 

mods-filmen. Man får en inblick i en grupp ungdomars existens i Sverige vid mitten av 1960-

talet och ett årtionde framåt, samt en skildring av deras livsuppfattning. De kallar sig själva 

för mods och levde likasinnat: träffade vänner, drack öl och rökte hasch. Det som i högre grad 

är intressant är de följande avsnitten då man får en uppfattning om hur drogmissbruk yttrar sig, 

dess konsekvenser samt även en uppfattning om välfärdens roll i denna fiktiva skildring. 

Andra beståndsdelar i ”Upp till Kamp!” är karaktärernas relationer, strävan efter ett 

respektabelt liv samt en tämligen vänster-politisk hållning. Jag talar då om FNL-rörelsen som 

grundades på 1960-talet, som protesterade mot USA och kriget i Vietnam. FNL-rörelsen 

symboliserade 1960-talets politiska engagemang.  
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1.2 Syfte/Metod 
Syftet med min uppsats är att visa på vilket sätt ”Upp till Kamp!” och ”Modstrilogin” 

kritiserar det svenska välfärdssamhället, hur de skildrar användandet av droger och dess 

konsekvenser samt att redogöra för hur 1960- och 70-talets politiska anda såg ut (främst FNL-

rörelsen). De två serierna flera gemensamma nämnare, men även en del beståndsdelar som är 

olika varandra. De innehåller olika sorters protester: I ”Upp till Kamp!” är livsstilen och det 

politiska deltagandet något av det väsentliga. I ”Modstrilogin” handlar det primära framförallt 

om drogerna och synen på välfärdssamhället, skillnader som jag ska undersöka i min analys. 

 

Jag ska även där analysera karaktärerna för att se ifall gestaltningen gör skildringen autentisk. 

Gör det någon skillnad om filmerna är inspelade i nutid eller dåtid? Förlorar man viktiga 

aspekter om det blir en fiktiv efterkonstruktion eller samtida dokumentär? Jag kommer att 

börja med att försöka klargöra grundläggande teoretiska fakta om de olika beståndsdelarna 

som jag kommer att analysera. Orsaken är att läsaren ska kunna sätta in kritiken mot välfärden 

i ”Modstrilogin” och ”Upp till Kamp!” i ett sammanhang.  

 

Jag kommer att använda mig av Frankfurtskolans kritiska teori dvs. den marxistiska metoden. 

Marx menar att det materiella bestämmer över den sociala, politiska och den mentala 

livsprocessen och att människors medvetande bestäms genom deras samhälleliga medverkan. 

Vilket avspeglas i filmerna. Men det inte bara är en faktor (som t.ex. den materiella 

kapitalismen) som påverkar samhällets enhet. Man måste se till dess olika delar, vilket även 

innebär att man kritiserar den rådande ordningen, för att undersöka vilka grupper som får ta 

del av den eller inte. Min metod kommer även att bestå av en hermeneutisk analys, dvs. tolka 

olika delar för att sätta in dem i en helhet, dvs. att se den samhälliga kritik som filmerna 

skildrar. Jag vill peka på vad som kan anses vara centrala delar och skildringar, för att förstå 

karaktärernas handlingar och sinne. Filmen som text innehåller i regel dolda meningar. En 

forskares uppgift är att avkoda dessa gömda betydelser för att få den textliga enheten, med 

hjälp av utgångspunkten av den egna förförståelsen. (Kjörup, 1999) Den ligger i att 

undertecknad med hjälp av filmiska studier lärt sig att finna koder, såsom att kombinationen 

av bild och musik bidrar till förståelse för filmens syfte.   

 

Betoningen på drogerna skildras ur ett samhälleligt – socialt perspektiv, med vilket menas 

med att drogmissbruket uppstår pga. vissa samhälleliga faktorer, som t.ex. arbetslöshet. Vissa 
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betingelser bidrar till att en människa använder olika flyktmekanismer. En social faktor kan 

fokuseras i tanken på det sociala arvet. Detta innebär att barn till missbrukare har en större 

risk till att bli missbrukare. När jag i innehållsförteckningen skriver analys av rummet, 

definierar jag rummet som ett socialt rum. Däri ingår människorna, politiken, musiken och 

tidskänslan och hålls samman med denna sociala aspekt.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
2.1 Mods 
Ungdomskulturen i Sverige på 1960-talet kan beskrivas som en subkultur, en underkultur, 

eller som Kim Salomon i Rebeller i takt med tiden (1996) vill uttrycka det: en kultur i 

kulturen. Ungdomarna frambringade en gemensam kulturell identitet, som i detta fall 

manifesterades genom kläder med symboliska märken och genom interna ideologier. Han 

menar att ungdomarna sökte en ny identitet och antogs vara öppna för nya intryck, och att 

ungdomen befann sig i en övergångsfas som var formad av uppbrott från vardagen (även från 

föräldrarna) och en etablering av sin egen ”vuxna” existens. De led samtidigt brist på ansvar 

för familj och försörjning. Salmon menar även att subkulturen kunde uttrycka sig som en 

protest mot samhället. Under det följande årtiondet kom denna protest utveckla sig och bli i 

högre grad medveten, och detta genom opposition eller protest mot den rådande nationens 

värderingar i form av manifestationer och sanktioner. (Salomon, 1996) 

 

Embryot till att man kallade vissa ungdomar på 1960-talet för mods var The Beatles. 

Bryngelsson (2006) anser att The Beatles blev i högre grad betydelsefulla för ungdomarna i 

Sverige på 1960-talet än vad exempelvis Elvis betydde på 1950-talet. (Bryngelsson, 2006) 

Den högljudda musiken gjorde intryck på ungdomarna i Sverige och det medförde att de 

började skaffa långt hår1 (Nilmander & Ahlborn, 1998) I och med att modsen skaffade det 

långa håret bröt de sig loss från det schablonmässiga samhällets uppfattning om mansrollen. I 

ett försök till att omstrukturera sin identitet, lekte de därför med könstillhörigheten. Det som 

modsen skapade var inte manlighet, utan det symboliserade i stället, som Esping (2007: 212) 

yttrar, ”en rebellisk uppsyn mod den äldre generationen”.  Modsens modernitet innefattar en 

lång rad faktorer, som t.ex. att bli delaktig av den ”nya” musiken, skapa en speciell ”look” 

och att inta det inre stadsrummet. (Esping, 2007)  

 

De flesta var vanliga ungdomar (ofta ifrån socialgrupp tre2) utan problem med droger eller 

myndigheter. De hade förflyttat sig från de enformiga ungdomsgårdarna i ytterområdena till 

city, för att träffa kamrater, lyssna på musik och umgås. Makthavarna ansåg att de började 
                                                
 
1 Det långa håret kallades för övrigt för ”Hamletfrisyr”, enligt de svenska tidningarna på 1960-talet, påstår Urban 
Nilmander & Kenneth Ahlborn i Mods, 1998. 
2 Socialgrupp tre innefattar arbetarklassen, enligt Goldberg i Samhällsproblem, 2000 
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utgöra en risk för kravaller, och gjorde därför en omfattande undersökning av ungdomarna. 

Men de kom fram till att Svensson-föraktet och det långa håret inte var detsamma som att 

vara brottsling. Makthavarnas synpunkter kom under det senare årtiondet att förändras i 

samband med ungdomskulturen ändrade sig. (Nilmander & Ahlborn, 1998) 

 

För att belysa modsfenomenet ytterligare, väljer jag ett citat där Stefan Jarl själv yttrar sig om 

modsen. Man kan ana en kritik mot det svenska välfärdssamhället: 

”… De var ungdomar som hade växt upp i arbetarklassens 
statarlängor, som hade rests på höjden ute i förorterna. Ungarna 
trivdes aldrig där. De åkte in till stan och ingen visste vad de höll 
på med. Sossarnas miljonprogram blev en miljon slumstäder …” 
(Esping, 2007: 214) 

 

Längre fram under 1960-talet utmärkte sig ungdomarna ytterligare attitydmässigt. Det var 

runt 1965 som modsen framträdde och detta genom den utmärkande klädseln, det långa håret, 

bråk med polisen, öldrickande och hasch- och cannabisrökande runtom i city. Klädstilen 

utmärktes av ett antimode eftersom kläderna ofta var hämtade från föräldrarnas garderober, 

blandat med arméns överskottslager och secondhandbutiker. (Nilmander & Ahlborn, 1998)  

 

1966–1967 var långt hår en förutsättning för modsens image och kvinnorna skulle bära 

mycket svart smink och lösa klädesplagg. Cigaretterna hade en betydelsefull roll för imagen 

och då speciellt märken som Marlboro, Prince och John Silver. Den s.k. andra modsvågen var 

inte intresserade av att provocera i samhället, utan de var tämligen inriktade på sin egna 

musikkultur. I detta läge var Beatles inte det primära för denna ungdomsgrupp, utan man 

lyssnade framförallt på Bob Dylan, Rolling Stones, The Who, Pretty Things och Yardbirds 

m.fl. (Nilmander & Ahlborn, 1998) 
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2.2 Drogerna 
2.2.1 Social – samhälleliga faktorer 
Inledningsvis kan man fråga sig varför drogmissbruket hade en sådan stor framfart i Sverige 

på 1960-talet och årtiondet framöver? För att utveckla mitt resonemang refererar jag till Ted 

Goldberg i Samhällsproblem (2000), som menar att samhälleliga förhållanden blev 

annorlunda och i detta fall medförde en plötslig förändring i Sverige pga. andra världskrigets 

slut. Sveriges näringsliv bytte utseende: industrin omstrukturerades och flyttade till större 

samhällen och blev moderniserad samt internationell. Svenskarnas konsumtionsmönster 

förändrade sig på många områden och det medförde att man skapade nya alternativa sätt till 

att få tillfredsställelse. I och med det svenska samhällets förändring försvann vissa 

ekonomiska problem men ändock fanns det några kvar och det uppkom fler. Jag skall nedan 

presentera en kort uppställning, som jag har lånat av Goldberg (sid. 330), vilken visar några 

faktorer som medför problem för individen och dennes försök till hävdelse inom arbetslivet.  

1. Maktlöshet (att inte kunna kontrollera sin egen arbetssituation). 
2. Meningslöshet (dvs. i detta fall, inte kunna få en mental framgång). 
3. Anomi (de normer/ideologier man strävar efter, inte ses som passande).  
4. Isolering (i det här fallet: att sakna ett socialt nätverk).  
5. Trötthet 
6. Sjukdom 
7. Stress 

Om dessa problem i så fall drabbar en människa kan detta skapas av eller resultera i (enl. 

Goldberg, 2000, sid. 331) arbetslöshet3, som då kan påverka en individs sociala trygghet och 

fysiska tillvaro negativt. Det finns även här vissa delar som påverkas av de samhälleliga 

faktorerna, såsom att självrespekten är beroende av framgång samt att en människas identitet 

skapas i relationer. Ett försök till kompensation vid lågt socialt anseende kan vara konsumtion, 

som kan leda till ekonomiska svårigheter, vilket medför att den arbetslöse mister självkänslan 

och i vissa fall kan den personen bli apatisk. Varav man kan se en utveckling av att den 

arbetslöse kan erfara fientliga- och/eller hämndkänslor. Personen kan pga. detta förlora 

viktiga arbetskontakter och/eller arbetskamrater och känner sig då isolerad. Avskildheten kan 

ha till följd: en känsla av utanförskap och/eller mindervärdighet och kan då gestalta en slags 

framtidsångest. (Goldberg, 2000) Man kan se att det finns en gemensam social bakgrund 

mellan missbrukare. Den sociala miljön påverkar vissa faktorer hos en människa, som t.ex. 

                                                
 
3 Goldberg (2000) klargör att arbetslöshet är bara en av flera faktorer.  
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beteende och/eller tillfredställelsen av olika behov. Detta beroende på hur livsmiljön ser ut 

såsom konkurrens i skola/arbetsliv eller relationer som eventuellt inte blir tillfredställda. Man 

skapar då ett slags flyktmedel från verkligheten och detta medel kan yttra sig på flera sätt, 

men i den här kontexten handlar det om droger eller alkohol. Man kan även se att barn 

s.k. ”ärver” en förälders sociala och ekonomiska situation, dvs. ett s.k. socialt arv. Med detta 

menas att barn till missbrukare har en större risk att ta till de s.k. flyktmedlen, alltså att bli 

drogmissbrukare. Brändefors, Lundberg & Oscarsson (1982) menar även att en annan orsak 

till flyktmekanismerna kan vara de s.k. konfliktteorierna, vilka grundar sig i Marx´ syn: att 

man kan se orsaken till missbruk pga. samhällets orättvisor. (Vilket jag nämnde ovan, ex. 

arbetslösheten.) Dvs. att kapitalismen erbjuder flyktvägar och att man genom en speciell 

alkohol- och narkotikapolitik försvårar för arbetarklassen och deras revolutionära 

medvetenhet. (op.cit. 1982)  

 

Man kan även se en utveckling där bakgrunder såsom fosterhemsplacering, psykisk och fysisk 

misshandel samt bristfälliga emotionella relationer inom familjen bidrar till flyktmekanismer. 

De komplicerade livsmiljöerna skapar en slags identifikation och det bidrar till att ungdomar 

engagerar sig i t.ex. brottslighet, skolkning och senare drogmissbruk. Kontexten i den sociala 

aspekten kan alltså ligga i (1)att en individ får ett negativt samhälleligt intryck vilket bidrar 

till s.k. (2)stämplingsmekanismer. (3)Det finns personliga problem såsom ångest, 

destruktivitet, dåligt självförtroende samt hämndkänslor mm, och man tar då till dessa 

flyktmekanismer. Personen skapar härvid (4)en efterfrågan på alkohol eller droger. Resultatet 

blir följaktligen s.k. sekundära mekanismer, vilket menas med att det bildas indirekta 

processer till missbruket, att personen i det här fallet (5)får tag på droger och (6)får en 

ideologisk förstärkning från t.ex. andra missbrukare som personen identifierar sig med. 

(Goldberg, 2000)  

 

Men det var omkring tidsperioden 1965-1970 som de tyngre drogerna infann sig i den 

svenska ungdomskulturen och bland annat även modsen åstundade att leva mellan realism och 

romantik och därför handlade det inte längre om att ”ta hasch till helgen” utan många gick 

vidare till LSD, amfetamin och senare heroin. (Nilmander & Ahlborn, 1998) Som jag nämnde 

i kapitlet om Mods, använde sig en del ungdomar av hasch eller cannabis. Det handlade 

då ”bara” om nyfikenhet eller att experimentera med droger. Den något tyngre drogen LSD 
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(Hallucinogener) blev populär under slutet av 1960- och 1970-talet, men var nästan borta på 

1980-talet 4 . Men i slutet av 1960-talet och årtiondet framåt fanns det även s.k. 

opiatmissbrukare. De använde sig främst av råopium och morfin. (De gick under sena 1970-

talet över till morfinbas.) Det fanns olika sorter av morfin som missbrukarna använde sig av: 

Rökheroin, som är ett brunt heroin. Det finns ett vitt heroin som missbrukarna injicerar, men 

det bruna kan även injiceras om man späder det med citronsyra och det vita heroinet kan i 

vissa fall även rökas. I bådas fall kan missbrukarna ”snorta” heroinet, dvs. dra in det genom 

näsan. (Goldberg, 2000)  

 
Jag vill kort beskriva den allmänt kända orsaksförklaringen, enligt Goldberg (2000) om 

missbruk och starkt drogberoende. Man tar för givet att en missbrukare använder droger för 

att bli hög: dvs. känna eufori. Att drogmissbrukare dör i förtid, att de förstör sin hälsa och blir 

föraktade av ”Svenssons” är en åsikt som vanliga människor inte betvivlar. Likaså 

uppfattningen av att en missbrukare ofta begår brott, blir paranoid och inte har någon att lita 

på ligger väl förankrad med bekräftelsen av den bild som en missbrukare ger. Man kan då 

fråga sig varför en missbrukare tillåter sig att ha en sådan livsstil? Läkaren och 

drogdebattören Nils Bejerot (1979) menar att drogerna styr över livskraften, drogens eufori 

väger upp det som är negativt och man har då förlorat självkontrollen. (Goldberg, 2000)  

 

Man kan säga att en s.k. dröm om eufori finns hos alla människor och inte bara hos 

missbrukare. Jämförelsen med ”Svensson” och en missbrukare, kan se ut så här: 

En ”Svenssons” dröm om eufori kan handla om att bli lycklig, med hjälp av en oväntad 

händelse. Det kan t.ex. vara att ”Svensson” vinner färg-femman på Bingolotto och då får bil, 

bensin resa, mat och kläder. Ska om man ska se till en missbrukares syn på eufori, att få en 

lustupplevelse så blir det en motsägelse. Enligt Goldberg (2000), talar deras levnadsmönster 

mot tanken på eufori pga. den bekymmersamma överkonsumtionen av droger. Missbrukarna 

gör ett försök till eufori, men blir ofta destruktiva. Alltså, att drogerna fungerar som ett 

bedövningsmedel som påverkar kropp, själ och tankeförmågan på ett destruktivt sätt. För 

missbrukarna sätts det logiska tankesystemet ur balans pga. det konstanta sökandet efter 

drogernas eufori. (Esping, 2007)  

 

                                                
 
4 LSD blev för övrigt modernt igen på 1990-talet, då LSD och Ecstasy (E) upptäcktes på s.k. ”Ravepartyn” 
menar Goldberg. (Goldberg, 2000: 323)    
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2.3 Den politiska tidsandan 
2.3.1 FNL-rörelsen 
I slutet av 1960- och början på 1970-talet kom förändringar för modsen. De skulle bli tvungna 

att välja hur deras livsstil skulle se ut. Antingen kunde de fortsätta låta håret växa och stanna 

kvar i det ev. missbruket, eller så kunde de vidareutveckla sig och bli vänsteraktivister för att 

engagera sig i Vietnamfrågan och FNL. Ett annat val innebar att gradvis dra sig ur, klippa 

håret och för att på något sätt symbolisera att ungdomen var över. (Nilmander & Ahlborn, 

1998)   

 

Förändringarna i Sveriges politiska läge, skedde i en händelserik hastighet och FNL-rörelsen 

ansågs göra ett hinder för Sveriges välfärd, nationellt sett. Men det primära i att kunna skapa 

en politisk rörelse som FNL var att det fanns ett engagemang från människor. Genom att 

höras och synas kunde man få ett visst inflytande på ex. makthavarna och den allmänna 

folkmeningen. De kunde även använda sig av olika strategier som t.ex. förhandling 

(övertalning) eller våld. En ståndpunkt som karaktäriserar FNL-rörelsen var att den 

utvecklades till, enligt Koch i Höger om! (1999) en s.k. antiimperialistisk rörelse, med 

betoning på en stark kritik mot USA. FNL blev runt 1960-talets slut, mycket framgångsrika 

och de ansågs sig kunna (enligt Koch, 1999, sid. 31) ta ”rätten till att beskriva Vietnamkriget”. 

Detta var en internationell kritik för att stödja 3:e världen. Koch menar även att FNL orsakade 

att svenska politiska partier och organisationer fick anpassa sig till detta, dvs. att Sveriges 

utrikespolitik (ifråga om Vietnamkriget) influerades av FNL-rörelsen5. (Koch, 1999) Men 

detta är en beskrivning vinklad från höger politiskt håll.  

 

Avslutningsvis hävdar Salomon (1996) att FNL-rörelsen symboliserade 1960-talets politiska 

engagemang. Rörelsens kulturella delar kan karakteriseras som förändring och kontinuitet, 

och att FNL därmed gestaltade en ny rörelsekultur6. Eftersom FNL använde ”gatan” som 

politisk scen kombinerat med ungdomliga uppoffringar och entusiasm, blev rörelsen mycket 

ovanlig, än vad som tidigare hade verkat i svensk politik. Salomon påstår även att FNL 
                                                
 
5 Sveriges utrikespolitik kritiserade USA:s krig och det framkom speciellt när Olof Palme kritiserade de s.k. 
julbombningarna som ägde rum i Hanoi 1972. Det medförde att Sverige och USA:s kontakter var efter det bistra 
ett antal år. (Koch, 1999) 
6 Han menar att detta beror på begreppet kultur sammanfattas med långa processer i och med människans möte 
med strukturella förhållanden och att, i detta fall presenterade FNL nya idéer, språk, ritualer och symboler mm. 
(Salomon, 1996) 
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representerade en ny politisk kultur och fungerade som en pionjär för den fortsatta politiska 

utvecklingen, och då samma ungdomsutveckling ägde rum runt om i världen.7  

 

2.3.2 Välfärden 
Efter andra världskriget deltog Sverige i Västeuropas ekonomiska tillväxt. Orsaken till att 

Sveriges affärskontakter var så välbehållna efter krigstiden, berodde delvis på att Sverige höll 

sig utanför kriget och befann sig neutralt. I och med den goda ekonomiska tillväxten, steg 

nationalproduktionen och arbetslöshetsprocenten rasade nedåt. Och denna lavinartade 

händelse inträffade på mitten av 1960-talet. Den ekonomiska tillväxten var i detta årtionde 

som störst, de socialdemokratiska förbättringarna8 expanderade och det hade till följd att 

Sveriges invånare kunde leva i en större ekonomisk trygghet än andra invånare i Europa. 

Svenskarnas nya levnadsstandard blev klassad som en utav de bästa och det pga. att de fick 

högre lön och hade exempelvis en mängd bilar och fler telefoner. Man hade en större 

möjlighet till konsumtion av ”lyxvaror”. Man fick en större fritid och olika 

semesteranläggningar byggdes runt om i landet och därav bildades nya produkter 

och ”lyxiga” behov. (Salomon, 1996) 

 

Sverige hade blivit ett konsumtionssamhälle. Men välfärdens bas innefattar en 

socialdemokrati, och i Sverige antogs detta vara detsamma som sociala reformer. Därmed 

menas att man införde det s.k. sociala försäkringssystemet och att utbildningsområdet 

utökades. Man prioriterade även en s.k. jämlikhetsideologi. Många kvinnor begav sig ut i 

arbetslivet under andra världskriget, men denna företeelse expanderades i det nya 

välfärdssamhället och kvinnorna stannade kvar i yrkesverksamheten. (Salmon, 1996) Detta 

möjliggjordes pga. att barnomsorgen byggdes ut.  

 

En av ingredienserna i Sveriges välfärdssamhälle, var att återuppbygga och värna om 

folkhemmet samt att ansvara för att familjen skulle vara normen i samhället. Sara Kärrholm 

uttrycker i Pusseldeckaren och folkhemmets bortträngda mörker (som ingår i Hotad Idyll), 

2004, att idealet var att utåt sett: framställa en s.k. svensk idyll med en stark trygghet. 

Resultatet av ovanstående blev att fler människor gifte sig och skaffade flera barn i Sverige. 

Äktenskapet och den svenska familjen hade sina bästa år under välfärden. Kontexten var att 

                                                
 
7 Se bilaga 1. 
8Reformer såsom allmänt barnbidrag, mödravård och höjning av pensionerna mfl. (Salomon, 1996)  
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det snabbt bildades nya familjer och det var inte svårt att få tag på ett jobb (om man behagade 

att flytta). Det som i den här tidsperioden ”oroade” den etablerade familjen var 

ungdomskulturens utveckling, och denna fick därefter det s.k. namnet ”den ensamma massan” 

(Goldberg, 2000) Men syftet var att välfärden skulle omfatta alla i Sveriges befolkning och då 

med hjälp av olika bidrag vid inkomstförlust, som t ex. sjukdomsersättning och barnledighet 

mm. Det problematiska var dock att bidragen var otillräckliga. Statens s.k. skydd var tvunget 

att kompletteras med individuella försäkringar, som man antingen på egen hand införskaffade 

eller fick hjälp via arbetsgivaren och facket.  Men trots detta bestod välfärden av en 

s.k. ”lycklig” demokrati, enligt Karl-Olof Andersson i Vårt dramatiska sekel, 1996. 

Välfärdssamhället innefattade ständigt växande välstånd och det gjorde att de sociala 

motsättningarna till viss mån reducerades. (Andersson, 1996)  

 

Välfärdssamhället yrkade även på invånarnas möjlighet till utbildning, att alla skulle få en 

chans till att göra ”karriär”. Det handlade framförallt då om högskole- och/eller 

universitetsutbildning. Dvs. att alla skulle ha samma utsikter oavsett social bakgrund pga. att 

arbetarklassens eller lågutbildades barn inte fått samma möjligheter tidigare. (Goldberg, 2000)  

 

Avslutningsvis vill jag kort återigen referera till Salomon som menar att decennierna efter 

andra världskrigets slut, innebar en faktisk ökad trygghet för det svenska folket. Svenskarna 

hade större möjligheter än tidigare. Han hävdar, i och med medelklassens ansenliga påverkan 

på politiken och kulturen, hade det till följd att Sverige förvandlades till ett homogent 

medelklassamhälle. Stabiliteten som då bildades, gjorde att arbetarklassen samordnades i en 

s.k. värdegemenskap, vilket också var en av grunderna i välfärd – och konsumtionssamhället. 

Detta, hävdar Salomon, resulterade i att den s.k. visionen som politikerna hade om 

välfärdssamhället hade realiserats. (Salomon, 1996) 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

15 

3. Jämförande analys av rummet 
När man talar om rum i film handlar det inte bara om väggar och tak, utan det handlar snarare 

om att gestalta något bortom det man ser. Det finns olika definitioner av olika rum och jag vill 

här nämna några: Det fysiska rummet är främst skapat för att föra handlingen framåt. Miljöer 

och fysiska ting är viktiga här. Ser man till det psykologiska rummet handlar det om känslor, 

tillstånd som är färgat av personers inre. Närbilderna kan exempelvis vara viktiga i detta rum 

för att man ska kunna bevisa de olika känslorna. När man använder sig av det symboliska 

rummet så betyder det att man nyttjar ting som står för något annat. De är inte vad de ser ut att 

vara. Det finns två lite mer komplicerade rum där åskådaren ska vara aktiv och tänka själv. 

Nollrum är ett exempel, det rummet är inte relaterat till handling. Allt kan hända inuti en 

människa men man vet inte vad, det är upp till åskådaren själv att fundera ut. Rummen är här 

främmande och personen letar efter en mening i problemet. Dvs. tiden stannar upp. RumTid är 

det andra exemplet. Tid och rum sitter ihop. Tiden går in i rummet och bildar en enhet, ett nu, 

där alla tider existerar samtidigt. Nu = evighet. Det rum som finns i min analys och är 

genomgående i de två filmerna är det sociala rummet. Det menas att miljön är viktig för att 

säga något om karaktärerna. Interaktionen är viktig, såsom individ, klass och grupp – sociala 

sammanhang. Däri ingår även politiken, musiken och tidskänslan och hålls samman med 

denna sociala aspekt.  

 

 

3.1 Karaktär och klass 
Mise-en-scène i tv-serien ”Upp till Kamp!” (2007) innefattar centralt Tommy, Erik, Lena och 

Rebecka som är fyra ungdomar, vilka lever i Göteborg på 1960-talet. I första avsnittet får vi 

följa Lena som till en början en försynt ung kvinna och man får en aning om att hon kommer 

ifrån en landsbygd med bakgrund i medelklassen. Man får genom Lenas mamma uppleva 

kvinnans frigörelse i och med att hon tar ut skilsmässa, vilket var mycket ovanligt i synnerhet 

i småstäder, runt 1960-talet och årtiondet framåt. Lena flyttar till Göteborg för att inleda 

studier och börjar så småningom uppträda på den populära musikklubben Cue Club. Hon blir 

längre fram presenterad för Erik på klubben. Hans tillhörighet ligger i överklassen, detta 

märks då hans far är general och hans mor är en rik hemmafru, med många besynnerliga 

vanor. Erik studerar på Handels men trivs inte där, han vill i stället göra revolt mot sin klass. 
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Huvudpersonen i serien heter Tommy. Han är till en början en gladlynt lokal rockstjärna och 

livet leker för honom. Man ser klart att han är ett mods, pga. hans kläder och hans mening om 

livet. Tommy tillhör arbetarklassen, detta märks genom hans far som är ”en riktig arbetare” 

och familjens lilla lägenhet med många barn. Det är Tommy som är ”spindeln i nätet” när det 

kommer till vänskapen med de olika personerna. Tommy och Erik blir vänner och att två 

ungdomar från helt olika klassbakgrund blir vänner är ganska egendomligt. Trots detta är de 

två lika varandra, de har ungefär samma livsfilosofi. Tommy benämner Erik som ”… 

Göteborgs första överklass-mods …” Tommy och Lena träffas på Cue Club när hon har sin 

första spelning. Tommy, Erik och Lena blir vänner och i slutet på första avsnittet får vi träffa 

Rebecka. Hon tar hand om Tommy på sjukhuset efter Cue Clubs-protesten och Tommy tar 

med Rebecka till de andra och de fyra blir vänner.  

 

När del två börjar har det hänt saker för karaktärerna. Lena har blivit FNL-aktivist och bor i 

ett kollektiv i stadsdelen Majorna. Rebecka har fått jobb som barnläkare, och det är i denna 

del man får mer kännedom om henne. Skildringen av den lilla flickan som dör, medför att 

Rebecka gestaltas som en tuff ung kvinna, men samtidigt har mycket sympati och empati. 

Man kan tolka Rebecka som en ”arbetarklassunge” vilken har tagit del av välfärdens reformer 

och belägget för detta får man när hennes mamma som säger: ” … jag är så stolt över dig. 

Vilket vackert land vi lever i ändå, att tvätterskans dotter kan ta hissen upp till 8:an och bli 

barnläkare …” Erik däremot, vapenvägrar och hamnar i arrest, men öppnar senare en 

slags ”gräddfils-klubb” och detta med hjälp av Cue Club ägaren. 

 

Inledningen till det tredje avsnittet, skildrar att Tommy har varit nykter i två år. Avsnittet 

fortgår och visar hur Tommy sköter sig och arbetar på varvet, där även hans far arbetar. 

Tommy och Rebecka är sambo och hon ser till att Tommy sköter sig och att han går på sina 

AA-möten. Tommy vidareutbildar sig till journalist, för att visa hur Sverige ser ut: underifrån. 

Trots att Rebecka är läkare, har hennes ”arbetarklassränder” inte gått ur henne, vilket visas 

genom att hon stjäl medicin från sjukhuset till bättre behövande i Libanon. De två funderar på 

att skaffa barn och så blir också fallet. Rebecka blir gravid, samtidigt som Lena och även 

Eriks flickvän. Men Erik vill inte ha barn, så han övertalar sin flickvän till abort.  

 

Eriks klubb är populärare än någonsin och man ser tydligt hur Erik ”kråmar sig” för de kända 

och rika personerna som besöker klubben. Erik har anammat sin överklasstillhörighet och 

detta märks genom hans olika stereotypa intressen, såsom tennis och besök på strippklubbar. 
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Detta beror på att föräldrar i överklassen ofta har ett övertag och använder pengar som hot. 

Jag ser här en s.k. behavioristisk människosyn vilket innebär att man fokuserar på individens 

yttre beteende, inte hur personen känner sig inuti. Här ses den psykiska störningen/det 

sjukliga beteendet som en felinlärning. Denna felinlärning kan endast botas genom 

bestraffning och belöning, man strävar alltså efter att lära in ett s.k. rätt beteende. Man menar 

sig kunna manipulera individens handlingar eftersom denne antas styras av sin lust. Jämför 

detta påstående med Eriks föräldrar. De ingår i överklassen och har makt med hjälp av viktiga 

kontakter och pengar. De hotar Erik med sin makt, i detta fall: pengar, och lär då honom ”rätt” 

beteende.(dvs. att bete sig i enlighet med deras ideal.) Lenas engagemang i FNL skildras även 

i detta avsnitt. Men hon blir, som sagt, gravid och tänker uppfostra barnet utan en far.  

 

I sista avsnittet ser vi hur de fyra ungdomarna har vuxit upp då tre av dem är föräldrar. 

Tommy arbetar som radiojournalist och hans politiska program ses inte som passande, vilket 

medför att han blir avstängd och får därefter ”bara” redovisa sportresultat i etern. Man kan 

tydligt se att detta är en av orsakerna till att Tommy börjar använda droger igen, dvs. att man 

får en skildring ur en social-samhällelig aspekt. Rebecka jobbar fortfarande som läkare, men 

får sparken pga. hennes politiska åsikter, som i själva verket inte är aktuella och den officiella 

förklaringen ligger i att hon har stulit medicin. Lena i sin tur, har blivit lärare och är nu inte 

längre verksam i politiken som tidigare. Erik fortsätter med sin nattklubb och har skaffat sig 

mäktiga vänner. Erik påstår sig vara en person som inte kan älska och vill bara bli förnedrad. 

Orsaken till hans besynnerliga sexuella läggning beror på att han hade ett incestförhållande 

med sin egen mor, och det är även därför Erik inte vill skaffa barn. På bröllopsfesten får man 

en aning om att Erik och Lena skulle kunna bli ett par, men det hinns inte med pga. Eriks död.  

 

I ”Modstrilogin” får vi följa Kenneth ”Kenta” Gustavsson och Gustav ”Stoffe” Svensson från 

1968 till 1993. I den första delen av trilogin ”Dom kallas oss Mods” (1968) får vi följa Kenta 

och Stoffe som är två av de mods som finns i Stockholm, och de är bästa vänner. Kenta är till 

synes ganska fåfäng och verkar mer ordningsam än Stoffe, som i sin tur karaktäriseras som en 

clown. Vi får följa med dem och se deras vardagliga bestyr, deras fester då de lever som 

ofarliga ungdomar. Via intervjuer får vi reda på att de tillhör arbetarklassen, där deras 

föräldrar var alkoholister som utsatte dem för bråk och fylla, vilket är orsaken till Kenta och 

Stoffes beteende. Jag ser här tecken på den s.k. interaktionistiska människosynen. (Men även 

den djuppsykologiska där man vill se till människans psyke (själ och känslor), medvetande 

och det undermedvetna. Den psykiska störningen anses ligga i psykiska och traumatiska 
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upplevelser.) Individen strävar efter att förverkliga sig själv och känna frihet. Människan ses 

som en komplicerad individuell struktur av känslor och tankar i denna syn. Kort 

sammanfattning: Sådan din barndom var, sådan blir du. Den interaktionistiska människosynen 

påträffas i båda filmerna. Dvs. om man ser till klasstillhörigheten samt att föräldrarnas 

värderingar om missbruk påverkar barnen. Ett exempel i ”Dom kallar oss Mods” kan vara 

filmens intervjuscener där Kenta och Stoffe talar om sina föräldrar, dvs. det sociala arvet.  

 

I intervjuerna kan jag se Kenta och Stoffe som offer, för det är där som de visar sina känslor. 

Men när de är tillsammans skämtar de för det mesta och detta kan tolkas som att de förtränger 

känslorna och använder sin komiska gestaltning som en slags säkerhet/skydd, detta ser jag en 

utveckling av genom alla tre filmerna. Detta kan bero på att det inom arbetarklassen 

dominerar en stark mansroll, dvs. att man inte ska tala om sin själ eller känslor. Finnes livet 

svårt använder man kanske istället olika flyktmekanismer som t.ex. droger eller alkohol.  Man 

kan tolka att Kenta och Stoffe ses som enfaldiga, men det är i själva verket inte sant. De är 

pålästa och i kombination med deras ”gatu-smarthet” inser man att de är väldigt klipska. 

Deras vänskap är viktig i första delen och deras ideologi innefattar bland annat att vänskapen 

går före kvinnorna. Men i slutet blir de ovänner om Eva, som är tillsammans med Stoffe. 

Kenta kritiserar Stoffe för att ”… torskat på Eva och hennes familj…” Eva är den enda 

kvinnan som medverkar i alla tre filmerna och till en början är hon tillsammans med Stoffe, 

men senare i livet blir hon tillsammans med Kenta och skaffar barn med honom.  

 

I del två ”Ett anständigt liv” (1979) har det gått tio år. Kenta och Stoffe umgås inte längre. 

Kenta har blivit vuxen och tar sitt ansvar som far. Han och Eva har fått en son vid namn 

Patrik. Han är skötsam och oroad över sin mor och numer ägnar han sig ”bara” år hasch och 

sprit, jag tolkar Kenta som en s.k. periodare. Man får följa Kenta på hans resa med Patrik och 

man ser hans försök till ansvar då han frågar sin son ”… Har du borstat tänderna? …” Jag ser 

här en påminnelse om Tommy. Kenta och Tommy påminner om varandra därför att de båda 

skärper till sig, men faller olyckligtvis tillbaka i missbruket. Förklaringen till att Kenta och 

Tommy skärper sig, är för att de vill visa att de kan ta ansvar. Men det medför att de blir 

vanliga Svenssons och går därför emot sina egna värderingar. Förövrigt märks det redan på 

Patrik som barn att han vill vara en stadsmänniska, han är inte intresserad av Kentas tal om att 

bo på landet.  
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Stoffe däremot har blivit heroinmissbrukare och det är honom m.fl. som vi följer på den 

allmänt kända plattan i Stockholm. Vi får även träffa Jajje, Skåning och hans flickvän Helena, 

vilka är tunga missbrukare och deras historier bidrar till sympati från åskådaren. Även Stoffe 

gör ett försök till att vara en rekorderlig fader trots att han ”kommer och går” hemma hos 

Lena och sonen Janne. Belägget till hans försök hittar jag på deras besök på Skansen och även 

Stoffes egen-komponerde sång till Janne, visar ett tecken på oro och starka känslor för sitt 

barn, men det räcker inte. Stoffe blir utslängd av Lena och flyttar hem till sin mamma. Kenta 

och Stoffe träffar varandra en gång. Då festar de och har ett djupt samtal, som man kan se 

som ett slags farväl. Stoffe avlider i en överdos av heroin och detta har en stark påverkan på 

Kenta. Detta märks då Kenta går bärsärkargång runt plattan och vill tala med vissa personer 

om Stoffe. Man riktigt ser hur förargad och bedrövad han är och resultatet av hans ilska blir 

att filmen avslutas med att Kentas yxa far igenom ett skyltfönster.  

 

I den sista delen av trilogin, ”Det sociala arvet” (1993) får vi, med hjälp av intervjuer följa 

modsen barn. Carina är ett av dem och hennes livsuppgift är att kämpa emot sitt sociala arv. 

Stoffes son, Janne, får de inte tag på, pga. Lenas telefonsamtal till Jarl. Kentas son Patrik är 

utseendemässigt mycket lik Kenta, och man ser att han har ärvt sin faders fåfänga. Han har ett 

extrajobb, men siktar på ett ”mycket coolare” arbete.  Man får se Patrik i Stockholms nattliv 

och han agerar som Kenta dvs. charmera kvinnor. Men Patrik går emot sin fars värderingar 

och sin klasstillhörighet, han menar att pengar betyder mycket för att han ska kunna tillämpa 

den livsstil som han eftersträvar. Kenta däremot, flyttar med Eva till Blekinge, för att öppna 

eget företag. Han väljer det än att i stället kanske hamna på något hem. Kenta skrattar mycket 

i denna film, det är mycket skämt osv. och jag ser detta som ett ”skyddsknep” som Kenta 

alltid har använt sig utav: att skämta bort/förtränga sina känslor vilket jag nämnde ovan. 

Tillslut klarar Kenta inte av att bo i Blekinge utan liftar till Stockholm, där han styrker sin 

åsikt att han alltid kommer vara ett mods.   

 

Gestaltningen av personerna utgår från en interaktionistisk människosyn. Studieobjektet 

ligger härvid, huruvida mänskliga relationer ser ut, dvs. mellan individer, samhälle och 

grupper. Störningen anses bero på sociala relationer, där samspelet mellan människor har gått 

snett och botas genom att man ska få en självkänsla och förändra sin situation, vilket även är 

vad individen egentligen strävar efter. Människan ses som en del i en helhet i relation till dem 

hon påverkas av, men även påverkar själv, dvs. en social varelse. Sammanfattning: Såsom du 

väljer att relatera dig till andra och som andra relaterar till dig, blir du just då. (Israel, 1991) 
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Den här människosynen styr både ”Modstrilogin” och ”Upp till Kamp!” eftersom de båda i 

regel skildrar samspelet mellan människor och vad som händer inom en individ samt dess 

situation. Det är även med denna syn man kan komplettera de social-samhälliga faktorerna 

när det kommer till droger.  

 

3.2 Skildringen av politiken 
Undersöker man de politiska delarna i filmerna, ser man en stark kritik mot den svenska 

välfärden, antingen om det är synligt eller dolt i narrationen. I ”Upp till Kamp!” läggs stor 

vikt vid att skildra olika slags protester, främst FNL-rörelsen, vilken jag återkommer till strax. 

Jag vill först redogöra för min tolkning av kritiken mot Sveriges välfärd, som rör något 

relativt aktuellt, nämligen kravallerna i Göteborg 2001. När Cue Club ska stängas, gör 

ungdomarna uppror. Det kommer då ett antal poliser som ska gripa de protesterande 

ungdomarna. Låten Set Us Free (Bärjed & Lindmark, 2007) spelas i bakgrunden och deras 

kamp är förvånansvärt lik kravallerna i Göteborg 2001. Ett hundratal ungdomar skickas till 

akuten, pga. att de har blivit misshandlade av polisen – precis som i Göteborgskravallerna 

2001. Tommy, som medverkade i upproret, verkar ändå stolt när han säger: ”… jag ska bära 

ärret som en medalj – slaget vid Cue …” En annan likhet med Göteborgskravallerna är när 

serien skildrar att Hagahuset stängs. Kritiken ligger härvid att den s.k. tryggheten och svenska 

idyllen som välfärden utlovade alla. Den s.k. ”ensamma massan” som jag nämnde tidigare, 

synliggörs, med hjälp av karaktärerna och deras avvikande värderingar. Problemet blir då att 

alla inte innefattas i den svenska välfärden – de (politikerna) motsäger sig själva och 

välfärdssamhället är därefter alltså inte homogent.   

 

Åter till FNL-rörelsen. Den som är mest aktiv av karaktärerna är Lena. Jag tolkar hennes 

protest mot USA:s krig i Vietnam, som en parallell revolution mot sin klasstillhörighet, 

eftersom hon ifrågasätter den svenska modellens prioritering av familjen, då hon lever i 

kollektiv och i protest mot karriärtänkandet, avslutar hon även sina studier. I serien används 

ord såsom ”USA MÖRDARE” – vilket ger en klar bild över vad de protesterar emot. FNL-

anhängarna menar även att politikerna (dvs. välfärden) skapar ett samhälle där människor 

tvingas in i missbruk, därav att makthavarna vänder dem ryggen och detta resulterar i att man 

även i denna aspekt får en uppfattning om ett samhälle som är heterogent. Här ser man en klar 

skildring av välfärdssamhällets ofullständighet. Filmen skildrar en protest mot det borgerliga 

samhället, dvs. högerns och överklassens samhälle, vilket ännu inte utrotats helt.    
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I och med att ”Upp till Kamp!” skildrar en s.k. lokal basgrupp, tolkar jag att det är  ”Majornas 

Stadsdelsgrupp” i Göteborg. Gruppen hade ca 15-20 representanter (1969) och de höll möten i 

det närmaste en gång i veckan. De behandlar praktiska och politiska frågor, varvat med 

studiecirklar vars material hade ordnats av DFFG9. Man får se att de bedrev s.k. utåtriktade 

aktiviteter som innebar att de samlade in pengar från gator och torg, sålde FNL-bulletinen och 

delade ut propagandablad. Med hjälp av andra smågrupper bildades större kampanjer och 

demonstrationer som representerade: FNL i Göteborg. (Salomon, 1996) Detta gör att 

skildringen känns nästintill dokumentär. FNL-rörelsens aktiva del i det svenska samhället, kan 

tolkas som ett problem för välfärdspolitiken, eftersom Sverige inte ses som homogent i de 

politiska värderingarna, som makthavarna påstod. Men eftersom åren gick och rörelsen blev 

allt större, tog en del politiker till sig deras budskap, vilket ”Upp till kamp!” ger ett hum om. I 

bakgrunden av sista scenen i del 3, visas Olof Palmes tal mot USA och kriget i Vietnam, 

vilket även gör skildringen autentisk och sanningsenlig. Dock tar serien ett steg tillbaka till en 

fiktiv berättelse, då den politiska aktiviteten inte alls har en betydande roll och relationerna tar 

större plats i del 4. När det gäller arbetarstrejken, så ses även det som en kritik mot välfärden, 

eftersom arbetarna inte alls samordnades i en s.k. värdegemenskap, som makthavarna påstått 

sig skapat.   

 

I ”Modstrilogin” finns det inga tecken på FNL-engagemang, utan det politiska ligger snarare 

dolt i form av olika uttryck från figurerna i dokumentären. Min tolkning av kritiken mot 

välfärden finns i flera scener, men det första tecknet till kritik påträffade jag i 

inledningsscenen i ”Dom kallar oss Mods”. Där berättar Tompa i en intervju om alla 

institutioner och barnhem som han har bott på. Man frågar sig då varför välfärdspolitiken inte 

kunnat hjälpa en person som Tompa och varför det svenska välfärdssamhället påstår sig 

innefatta alla Sveriges invånare, (som Andersson hävdar 1996) när de i själva verket inte 

involverar hela befolkningen. I en annan intervju framkommer en uttalad kritik mot välfärden 

av en ung man som är kompis med Kenta och Stoffe, (fick tyvärr inte namnet på honom) där 

han menar att han vill gå emot det svenska samhället pga. att ”… det är för sockersött, för 

tryggt, man blir nästan som en liten unge…”. Dvs. att han föraktar ”Svenssons” och går emot 

deras värderingar, precis som Kenta och Stoffe, som menar att ”…Svenssons är för 

                                                
 
9 De Förenade FNL-grupperna. 
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insnöade…”. Man ser tydligt att ovanstående intervjuer är att kritiken är utifrån ungdomarnas 

blick och ”Modstrilogin” tar därför deras parti.   

 

I ”Ett anständigt liv” hittar jag även här en hel del tecken på kritik. Ett exempel på något som 

jag fann påtagligt, var när Stoffe var på sjukhuset. Min tolkning är att läkaren som figurerar 

där ser bokstavligt och bildligt talat ner på missbrukarna. Detta märks då med hjälp av bilder 

utifrån läkarens synvinkel och sättet han talar på, till Stoffe. Kritiken till det ligger härvid att 

Stefan Jarl gör ett montage med bilderna på ett sätt som gör att läkaren anser att Stoffe är en 

av ”dom andra”, Sveriges minoritet och det resulterar i att man tolkar att läkaren vill leva i 

symbios med välfärdssamhället. Jag ser här ett exempel på den biologistiska människosynen 

där det centrala är att förklara, kontrollera och förutsäga. Här är det människans kropp som är 

studieobjektet: ”… Människan betraktas i stort sett som en naken apa med drifter…” (Israel, 

1991: 42) Ska man se till någon psykisk störning eller orsak i denna syn, så är det framförallt 

en kroppslig sjukdom och detta kan enbart botas med psykofarmaka, elchocker eller lobotomi. 

Synen innehåller även determinism, dvs. att individen är styrd av medfödda anlag. För att kort 

sammanfatta: Som dina gener är, sådan blir du. I ”Modstrilogin” finns det exempel på 

personer som representerar den biologistiska människosynen. Jag ser åter till Stoffes läkare, 

som tydligt sympatiserar med ovanstående förklaring, Stoffe ses bildligt och bokstavligt som 

en ”naken apa” när han talar med sin läkare. En annan kritik är bilden då Stoffe sover i en 

trappuppgång och ligger på en papperskasse där det står: ”Sverige hjälper” – vilket är ett dold 

medveten kritik från Jarl. Det visas även bilder på de med god ekonomi och deras 

nya ”lyxkonsumtion” – där en röst säger ”…deras livsstil får dig att tyna bort…” vilket en 

tydlig kritik mot välfärden, eftersom återigen är samhället ej homogent. Men, Kenta och 

Stoffe ingår faktiskt i välfärdssamhället vid ett par tillfällen, exempel på detta är när Stoffe 

tillbringar en dag på Skansen samt när Kenta och Stoffe spelar bowling. För ett litet kort tag 

blir de normala dvs. ”Svenssons”. Detta skildras utan koder eller uttalade meningar, det 

framställs ”rakt av”. För första gången smälter Kenta och Stoffe in i ”Svenssons” livsvillkor.  

 

När det kommer till ”Det sociala arvet” så handlar det mer om uttalade meningar för 

välfärden. Exempel på detta är att Kentas son Patrik går emot sin fars värderingar och vill leva 

i relation med det moderna svenska välståndet, han vill ta del av den ekonomiska trygghet 

som utlovas och menar att pengar betyder mycket för honom. Hans kompis har samma 

värderingar och man får det visat för sig, när de går på Café Opera. Ett annat exempel är 

Kenta och Stoffes gamla vän Jajje, som ser det som en förmån att betala skatt till staten. Även 
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han går emot modsvärderingarna och vill leva i en förbindelse men det svenska 

välfärdssamhället. Sedan kan jag även se en mångtydlighet. Eva representerar både kritik och 

relation till välfärden. I och med att staten inte hade samma kontroll som innan enligt Eva, 

gjorde detta möjligt för henne att starta eget företag. Men då hon misslyckats två gånger, 

frågar man sig var de sociala reformerna fanns? Samtidigt som välfärden får en 

slags ”upprättelse” i den sista delen, så går de kritiska ränderna inte ur filmen. I slutet på del 3 

har Jarl med symboliska medel komponerat ihop flera bilder på konsumtionssamhället varvat 

med en hemlös man som letar efter tomburkar och lägger dem i en NK-påse. Man kan fråga 

sig var i det svenska samhället det homogena, tryggheten och idyllen finns? 

   

3.3 Musiken i rummet 
För att kunna fastslå huruvida ”Upp till Kamp!” är en sanningsenlig skildring av Sverige från 

1960-talet och årtiondet framåt, är musiken en betydande faktor. Genom hela serien används 

den genren av musik som understryker modsens karaktär, men främst i del 1. Det handlar om 

rock, då Tommy bidrar till en realistisk bild av vad som stod på modet under denna tidsanda. 

Även Erik hjälper till och säger: ”… kunde inte andas innan Dylan. Han har blivit som en 

respirator … ” Lena i sin tur gör narrationen autentisk när hon gör en liknande Janis Joplin-

gestaltning. Bakgrundsmusiken i detta första avsnitt är lättsam, vilket samspelas med hur 

ungdomarna i serien agerar.    

 

Nationalsången som spelas på elgitarr i inledning av del 2, påminner starkt om introt i ”Ett 

anständigt liv” varav man får samma aning om att något hemskt kommer att hända och att 

tillvaron känns kall. Musiken är även viktig för att få fram ett politiskt budskap, vilket 

benämns som ”… ett vapen mot samhället…”. Lena gör i del 2, ett försök att sjunga sina egna 

sånger, men hon klarar det inte. Lena menar att hon inte är ”… en jukebox…”.  Detta pga. att 

hon inte vill sjunga för att tillfredställa andra, att hon inte vill ingå i en viss mall för att passa 

in, vilket medför att man får hennes syn av kvinnan som en självständig varelse. Men hon är 

även påverkad av de politiska budskap som FNL behandlar. Det finns även flera andra 

musikstycken som för handlingen framåt, ett exempel kan vara: när Erik släpps ut från 

fängelset, efter sin vapenvägran – spelas kompositionen Ensam (Bärjed, 2007) vilket indikerar 

hur Erik känner sig inombords, eftersom han har hela sin familj emot sig. Serien är alltså full 

av dessa kompositioner, såsom Aldrig Fri, Instängd och Återfall (Bärjed, 2007) som därefter 

är döpta efter karaktärernas känslor på soundtracket för ”Upp till Kamp!”. Det finns även 
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stycken som är komponerade till karaktärerna, som återkommer när personerna skildras, då 

musikstycken som Tommy, Erik, Lena & Rebecka (Bärjed, 2007). Musiken spelas i olika 

situationer och i form av halv-närbilder på de fyra karaktärerna, vilket leder till ett deltagande 

hos åskådaren. Det är i del 3 & 4 som den musikaliska tidsandan inte spelar lika stor roll. 

Bakgrundsmusikens funktion är främst att skildra karaktärernas känslor och relationer. Detta 

märks inte bara på bakgrundsmusiken utan även på att Tommy har slutat i sitt rockband och 

att Lena ”bara” sjunger protestsånger. Men även i dessa delar ser man likheten med 

modstrilogin, främst ”Ett anständigt liv”, att när något händer eller trappas upp spelas 

elgitarren och skapar samma känsla som karaktärerna har.  

 

I ”Modstrilogin” läggs det även stor vikt på att skildra huvudpersonernas känslor och 

beteenden. Introt i ”Dom kallar oss Mods” är rockigt men lättsamt vilket kan tolkas att man 

får vetskapen hur enkelt liv modsen lever. I och med att Kenta och Stoffe spelar i band, kan 

man jämföra dem med Tommy i ”Upp till Kamp!” och att de även via musiken medverkar i 

modskulturens guldålder. Som jag har påpekat i föregående kapitel, tar de till olika medel för 

att fly sina känslor, och det gör Stoffe med hjälp av musiken. När man blir berusad kommer 

oftast sanningen fram, dvs. känslorna och detta belägget får jag då han spelar Blott en dag på 

gitarren under deras resa. I första delen av ”Modstrilogin” finns det ingen överkonsumtion av 

musik som indikerar deras känslor, utan den används mest för att skildra modsens livsstil. 

 

I ”Ett anständigt liv” är det främst hård och kall musik som används, vilket man kan tolka 

som en musikalisk symbol för döden. (Precis som i ”Upp till Kamp!”.) Med hjälp av olika 

bilder varvat med ett musikstycke får man en relation mellan bild & musik. Exempel på detta 

kan vara den gälla och höga tonarten som spelas samtidigt som man får se utslagna eller 

överdoserade personer på plattan. Detta symboliserar den tragedi som missbruket medför. Ett 

annat exempel är när Kenta ska besöka sin mamma i häktet så spelas Göran Ekstrands 

Heroinet, du är min älskling i kassettspelaren, men som går över till bakgrundsmusik under 

bilfärden. Relationen mellan bild & musik finns även när de prostituerade ska ”ragga jobb”, 

där musiken påminner om Studio 54-eran, dvs. att musiken bidrar även till en romantisering 

av drogerna. Vi får även återigen se Stoffes försök till att visa känslor med sin gitarr och i den 

här delen handlar låten om hans son. 
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Musiken och dess effekter har en annan roll i ”Det sociala arvet”. Musiken där är i högre 

grad komisk. Det kalla introt finns kvar, men här i betydligt mjukare form. Under Patriks 

mönstring och militärtjänstgöring spelas komiska kompositioner, men framför allt komiska 

ljudeffekter. Men det är främst Kenta som tilldelas de komiska ljudeffekterna, då han gör 

något eller säger något i allmänhet samt när han berättar ett skämt. Dessa bidrar då till att man 

får uppfattningen om att Kenta verkar gladare, men det bidrar framförallt till förlöjligande av 

karaktärerna. Temat musik & bild finns kvar i denna sista del av trilogin. Eftersom Jarl inte 

tog kontakt med Janne, visas i stället tillbakablickar från Jannes barndom kombinerat med 

Stoffes sång till sonen.     

Genomgående i ”Modstrilogin” och ”Upp till kamp”, är att musik medför att handlingen har 

ett fortskridande, en framåtrörelse samt att sätta ton på karaktärernas känslor och livsstil.  

 

3.4 Tidskänslan/Dokumentär 
Inledningsvis tar jag upp ett schema skapat av Bill Nichols, (1991). Det är främst Jarl som 

använder sig av detta schema i sin trilogi men jag hittar det även i ”Upp till Kamp!”.  
1. Poetic Mode: dvs. lyrisk. En s.k. avantgardetradition, där klippningen sker rytmiskt. 
(Märk ”Upp till kamp!”.)  
2. Expository Mode: Ett förklarande sätt. Man använder en s.k. voice-over (ex. Jarl som 
berättar.) dvs. en osynlig berättare som förklarar olika bilder eller företeelser. 
3. Observational Mode: dvs. iakttagande. En s.k. direct-cinematradition, alltså att det är en 
direkt bild av verkligheten, man är en ”fluga på väggen”. (ex. Kentas samlag)  
4. Interactive/Participatory Mode: Regissören eller filmteamet interagerar med filmens objekt. 
(ex. ”Det sociala arvet” – Kenta och Stefan Jarls resa för att få kontakt med Stoffes son.)  
5. Reflexive Mode: Reflekterar över representationen, dvs. hur någonting framställs. Målet är 
att göra åskådaren uppmärksam på att det inte finns en möjlighet att framställa verkligheten utan 
att regissören/filmaren väljer att ta bort vissa fragment. Målet är även att underminera sanningar.   
6. Performative Mode: Påminner om den reflexiva. Men här utforskar man den s.k. 
kunskapsprocessen, dvs. hur kan vi förmedla kunskap utöver ren förmedling av fakta? Man 
betonar subjektiviteten. (Ex. skildringen av drogerna i de två olika filmerna samt Jarls montage.) 
(Nichols, 1991)  
 

Marcimain använder inte alla de sex ovanstående teknikerna i ”Upp till Kamp!” pga. att det 

är en fiktiv skildring, men serien innehåller de lyriska, reflexiva (Marcimain väljer att ta bort 

vissa delar i serien, såsom att exempelvis skildra FNL-rörelsen från ungdomarnas perspektiv, 

utan att skildra politikernas synvinkel.) och de performativa beståndsdelarna. (”Upp till 

Kamp!” använder bild och musik för att förmedla till exempel modsen kultur, i stället för att 

förmedla den med hjälp av bara repliker). Detta bidrar till att den känns sanningsenlig och 

autentisk. För att en fiktiv historia ska verka så realistisk som möjligt, kan man ta hjälp av 

rörlig kamera, vilket också Marcimain gör i sin narration. Del 1 är helt i svartvitt med rörlig 
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kamera varvat med identifikationsbilder dvs. halv- och närbilder. Med hjälp av kontinuiteten 

(”poetic”) märker man knappt av att det existerar några klipp, utan bilderna glider in i 

varandra, med hjälp av musik och dialog. Resultatet av detta blir att man känner tiden inte 

spelar någon roll, att den inte existerar. Del 2 börjar även den med svartvitt, men i samma tid 

som i serien och verkligheten som Sverige fick färg-tv blir det färg i ”Upp till Kamp!”, vilket 

gör följetongen autentisk. Det bidrar även till att verkligheten i filmen ses som råare, något 

även ”Modstrilogin” innehåller.  

 

Jarl jämför symboliken i inledningen av ”Ett anständigt liv”, där målningar av Bruhegel 

representerade digerdödens existens under medeltiden dvs. att vi ska få bevittna 

ett ”folkmord”. Med hjälp av den kalla, högljudda elgitarren i bakgrunden får vi en betydligt 

grymmare uppfattning av det s.k. ”folkmordet”. Ett annat symboliskt filmklipp är slakten som 

Jarl skildrar varav man hör en ambulans i bakgrunden, där ljudet senare tilltar. Detta är en 

liknelse från Eisensteins Pansarkryssaren Potemkin (1925) och hans montage med koder till 

den ryska revolutionen. Jarl vill dock visa verkligheten kännetecknad av mörker och fasa. 

Detta betraktas som en modernistisk tradition, där montage skapar en metafor för ex. dödligt 

våld eller förtryck. Man vill via detta se om receptionen för åskådaren blir känsloladdad eller 

lärande. (Esping, 2007) Vissa scener i ”Modstrilogin” är trovärdiga och autentiska, men jag 

har även hittat de scener som inte är tillförlitliga, vilket jag kommer att undersöka här. Vad 

som kan ses som dokumentärt material i trilogin är framförallt de intervjuer som visas. Det 

finns inget manus, utan personerna talar i mun på varandra. En scen som symboliserar 

missbrukets konsekvenser är den scen där Kenta får torka upp sin styvfars intorkade blod i 

lägenheten och man får då föreställningen av misären som framkallas genom missbruket.  

 

Vad jag anser som icke autentiskt, finnes i en del scener som är iscensatta. Detta kan vara t.ex. 

när Jarl ordnar en lägenhet till Kenta och Stoffe i ”Dom kallar oss Mods”. Man frågar sig då 

hur det hade kunnat se ut om Jarl inte hade hjälpt dem och vad som hade hänt då? Man kan 

tolka att Jarl gjorde det av ren vänskap, men främst som en betalning för att de ställde upp i 

hans film och att de sedan ger honom ett dokumentärt resultat i form av ett äkta samlag. 

Förutom de väl kända iscensättningarna i ”Ett anständigt liv” där Skåning tar heroin på 

Filmhusets handikappstoalett eller när han läser manus pga. att han är så påverkad10, hittar jag 

andra icke – autentiska inslag. Ett exempel är samtalet mellan Kenta och Stoffe. Där ser man 
                                                
 
10 För mer information, läs Ingrid Espings avhandling ”Dokumentärfilmen som tidsresa – Modstrilogin”.  



   
 

 
 

27 

tydligt att deras telefonsamtal är en iscensättning från Jarl sida, för att filmen ska kunna 

behålla sin vision om Kenta och Stoffe. Andra likartade iscensättningar hittar jag i ”Det 

sociala arvet” där inledningsscenens samtal på telefonsvararen från Stoffes fru är sparat. 

Detta bidrar till att den sista filmen känns iscensatt. Ett annat exempel är Stefan Jarls och 

Kentas bilfärd, Kentas utskällning är iscensatt för att skapa en spänning och en känsla av 

Kenta är upprörd för att de inte tog kontakt med Stoffes son. I och med att den sista delen i 

trilogin inte nådde upp till Jarls förväntningar, omarbetade han filmen. Resultatet blev då en 

till synes dokumentärfilm, men vars framställning inte ses som trovärdig. På grund av Jarl 

filmiska knep, såsom bild och ljud – misslyckas han i ”Det sociala arvet” att få fram samma 

realistiska känsla han lyckats skapa i de tidigare filmerna.  

 

Avslutningsvis vill jag framhålla dramaturgin (kronologin) som de två filmerna använder sig 

utav. Marcimain förlorar autentiska delar i sin strävan efter en dramaturgisk framåtrörelse. 

Detta beroende på att de tidsåldrar han skildrar, hade i verkligheten inte den kontinuitet som 

Marcimain beskriver. Han väljer snarare att ta fram (eller ta bort) vissa delar för att få önskad 

effekt och missar därefter autentiska fragment. Jarl har en likartad strävan i sin trilogi. Detta 

ser man framförallt i ”Ett anständigt liv” då Stoffe i själva verket dog i mitten av 

inspelningen, men man får bokstavligen reda på det i slutet av filmen. Jarl tänjer på sanning 

och kronologi för att också få önskad effekt, men bortser man ifrån kronologin i ”Ett 

anständigt liv” är filmen realistisk. Men man ska samtidigt tänka på att det är Stefans Jarls 

egen sanning eftersom en dokumentärfilm aldrig kan vara objektiv.  

 

 

3.5 Framställningen av droger 
En av orsakerna till att de olika människorna i mina två studieobjekt börjar ta droger kan bero 

på de social-samhälleliga faktorerna. De arbetslösa ungdomarna dvs. modsen ägnar sig, i de 

första avsnitten av de båda serierna, åt hasch och öldrickande. Deras livsvillkor anses inte 

vara ett samhällsproblem, utan de ses som oförargliga. I ”Dom kallar oss Mods” vill Kenta 

och Stoffe egentligen inte beblanda sig med de tyngre drogerna, men de påverkas av sin 

sociala krets och ”faller för trycket”. Belägget för deras inställning får jag i början på filmen 

när Kenta säger: ”… Lägg av med det för fan, börja kröka istället. Jag har lagt av och tänt 

på…” Varav han får svar ifrån Eva som påstår: ”… Är det därför ni är så konstiga idag då?” 

Detta samtal betyder att Kentas och Stoffes image förloras och de inte blir accepterade av sin 
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sociala krets om de inte röker hasch. Förövrigt är det Kenta som använder droger betydligt 

oftare än Stoffe, men kommer på dess konsekvenser innan det är för sent, till skillnad från 

Stoffe som har utvecklats till en tung missbrukare i ”Ett anständigt liv”. I ”Upp till Kamp!” 

används även här drogerna i sociala former, då Tommy och Erik röker hasch tillsammans och 

bjuder senare Lena och Rebecka. Musiken har en roll här, eftersom ungdomarna rökte haschet 

i samband med denna sociala form, på konserter eller musikklubbar.  

 

Det är främst del 2 i respektive serie där de tyngre drogerna skildras. I ”Upp till Kamp!” 

återvänder Tommy och ser nu ut som ett fulländat mods11 men han är inte lika bekymmerslös 

som tidigare. Det lilla hasch han rökte i första avsnittet har trappats upp till tyngre droger. 

Hans orsak till användandet av tyngre droger beror på att han söker flyktmekanismer, pga. att 

någonting hände när han och Erik var i USA. Dels är Tommy arbetslös och han träffar senare 

en ung kvinna som introducerar honom för heroin/amfetamin och då ser man klart den social-

samhälleliga aspekten i denna framställning. Tommys återgivning av missbrukets beroende 

gestaltas autentiskt då man får se vad som händer med en människa som använder tunga 

droger. Ett exempel kan vara när Tommy kommer in i sitt trapphus och är så påverkad att han 

inte kan stå upprätt, utan lägger sig ned. Även när han fått sitt rus på toaletten inne på Cue 

Club, är realistiskt. Man ser här jämförelsen med ”Ett anständigt liv” där Tommys scener 

påminner om Skåning och bilderna där han tar droger på en toalett.  

 

Intervjuerna i ”Ett anständigt liv” talar om ”…att heroin är lättare att få tag på, än en 

varmkorv …”. Det tyngre drogmissbruket har medfört att gemenskapen som modsen hade 

tidigare har försvunnit. Man började plocka pengar i de utslagnas fickor för att få råd till sin 

egen lustupplevelse. Man ser tydligt att en högre form av destruktivitet har bildats och för att 

kort förklara mitt resonemang, tänker jag låna ett exempel på destruktivitet av Goldberg i 

Samhällsproblem, (2000). Han använder sig av benämningen needle freaks, som innebar att 

det fanns missbrukare som är upptagna med kanylspetsar. Jag citerar Goldberg för att 

tydligast kunna förklara ett exempel på destruktivitet: 

”… needle freaks kan ta en kanylnål och dunka den mot ett hårt föremål (som ett träbord) som 
gör nålen trubbig. Därmed blir det svårt att tränga den igenom huden, och det gör mycket ont. 
Sedan tvingas den slöa (och smutsiga) nålen in i en ven och vrids flera varv, eller stoppas in, 
dras ut, stoppas in igen osv.; allt medan det inte finns någon narkotika i kanylen …” 
(Goldberg, 2000: 315) 
                                                
 
11 Jag ser en likhet här med Kenta och Stoffe. Tommy röker hasch på tåget hem, precis som de andra två – 
bildframställningen ser nästan exakt likadan ut. 
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Dvs. om någonting går bra hos en missburkare, blir denne så destruktiv att han/hon måste 

göra livet värre och/eller sämre. Detta beror på att individen inte anser sig vara värd någonting 

som är bra. Exempel på detta kan vara när Skåning uppnått eufori på den allmänna toaletten 

och därefter rengör sin kanyl i den smutsiga toaletten, med risk för att han kan bli allvarligt 

sjuk pga. bakterier. Man får även uppfattningen av vilka medel man tar till för att skaffa 

droger, t.ex. prostitutionen eller det febrila sökandet på ”plattan”. Skånings flickvän säljer sig, 

och det skildras även att hon inte använder sina armar för att få eufori, utan hon sätter kanylen 

i sina ben eller fötter, allt för att det inte ska synas att hon är missbrukare. Ett annat exempel 

på destruktivitet ser vi när Stoffe och hans vänner gör inbrott på julafton. I stället för att Stoffe 

skulle kunna ha det bra med sin familj, väljer han att somna i en trappuppgång någonstans i 

något hus, eftersom han inte anser sig vara värd familjens gemenskap. Vi får även se hur 

Kenta och Stoffe ”festar” i ett begravningsrum, vilket är banalt. Detta får Stoffe att dricka mer, 

pga. att hans avlidne far har sin begravningssten i detta rum – Stoffe tar alltså till en 

flytmekanism här i form av alkohol. I och med att Kenta inte vill vara där använder han sig 

återigen av skämt, pga. att han anser det påfrestande att befinna sig i det rummet. Man ser 

även drogernas konsekvenser i deras samtal senare, de har svårt att kommunicera med 

varandra, detta pga. att hjärnan inte hänger med längre. Ska man se till de sociala 

aspekterna ”Upp till Kamp!” ser man tydligt att Tommy går emot sin sociala vänskapskrets. 

Hans vänner nyttjar inte de tyngre drogerna och hans användande beror, i ett senare skede, 

inte på hans vänner, utan snarare på att han inte känner sig önskad i sociala sammanhang. Han 

tar till en flyktmekanism i from av droger. Medan Stoffe däremot har anammat sin sociala 

medverkan så pass att resultatet har blivit att han har missbrukar tunga droger och inte kan ta 

sig ur beroendet.  Man frågar sig framförallt var hjälpen finns, varför existerar denna 

utslagning? Kritiken mot välfärden märks tydligt i del 2 i studieobjekten, denna sociala 

utslagning är ett misslyckande för välfärden.  

 

I del 3 & 4 av ”Upp till Kamp!” försöker Tommy leva ett anständigt liv. Han har blivit 

medlem i Anonyma Alkoholister (AA). Jag ser återigen ett tecken på en behavioristisk 

människosyn vilket menas med att man iakttar individens yttre beteende som anses skapat 

genom en felinlärning. Denna sociala felinlärning kan endast botas genom bestraffning och 

belöning, man strävar alltså efter att lära in ett s.k. rätt beteende. Tommy får en belöning i 

form av en liten medalj när han har varit nykter i två år. Men han anser att han kan ”klara sig 

själv” och resultatet blir då att när livet är som bäst för honom, börjar han använda droger 
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igen vilket är destruktivt. Man får även se hur Erik använder vissa flyktmekanismer i form av 

t.ex. tabletter. Dessa flyktmekanismer beror på överklassens kontroll dvs. att Eriks föräldrar 

utövar en makt med förväntningar som han har svårt att tillfredsställa.  

 

När det kommer till framställningen av droger i ”Det sociala arvet” ligger vikten på 

tillbakablickar och man får återigen se Stoffes missbruk. Detta för att man ska få en 

förankring till det sociala arvet och huruvida missbrukarnas barn har klarat sig. Kentas roll i 

drogskildringen är att han ”bara” ägnar sig åt hasch och sprit, men att han vill komma bort 

ifrån missbruket pga. att han riskerar att hamna på institution. Försök till detta gör han när han 

flyttar med Eva till Blekinge. Via intervjuerna med missbrukarnas barn får vi reda på att 

Carina och Patrik är medvetna om sitt sociala arv och gör allt för att undvika att bli som sina 

föräldrar och söker då efter annorlunda och bättre social-samhälleliga förhållanden än de som 

deras föräldrar medverkade. Detta visar alltså att en biologistisk förklaring om genetiskt arv 

inte är gångbar.  
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4. Sammanfattande diskussion 
För att redogöra för min undersökning kring denna uppsats har jag använt mig av kritisk teori 

och hermeneutisk metod. Jag ska nu ytterligare diskutera problematiseringen av 

välfärdssamhället och droger för att påvisa skillnader och likheter som uppenbaras i de två 

seriernas rum samt undersöka om det gör någon skillnad i narrationen, om serierna är 

inspelade i den tid som det begav sig eller som en historisk efterkonstruktion.  

 

De två filmerna kritiserar välfärdsamhället med hjälp av vissa metoder. De skildrar en social 

utslagning som kritiseras. Det kan vara uttalat som outtalat, men kontexten blir att välfärden 

har misslyckats med sin vision. Exempel på detta finnes i skildringen av drogerna, det 

politiska engagemanget och gestaltningen av en karaktär. Serierna skildrar framförallt en 

minoritet varifrån kritiken mot välfärdssamhället riktas. Det handlar om den punkten där 

samhället påstår sig innefatta alla i Sveriges befolkning, vilket inte är fallet och detta bevisas 

tydligt i de två filmerna. ”Upp till Kamp!” skildrar framförallt den politiska rörelsen och man 

hittar kritiken häri att Sverige inte är enat, dvs. välfärden kommer inte alla till del, vilket leder 

till att den s.k. tryggheten och svenska idyllen som välfärden utlovade inte gäller alla. Fast 

ändå påverkade den politiska minoriteten parallellt Sveriges politiker i frågan om USA:s krig 

mot Vietnam. Den allmänt kända arbetarstrejken skildras även i denna serie och ses även som 

en kritik till välfärden. Man kan tolka att serien skildrar att de socialdemokratiska 

makthavarna misslyckades, eftersom arbetarna inte alls samordnades i en s.k. 

värdegemenskap. Belägget för detta får man eftersom Marcimain inte skildrar 

socialdemokraternas synvinkel ordentligt. Man får inte hela historien av ämnet.  

 

Man ser också en kritik i framställningen av drogerna. Filmerna skildrar ett mänskligt socialt 

förfall och man ser en utveckling av att en individ/grupp drivs till att använda vissa 

flyktmekanismer. Man kan fråga sig varför medborgarna i största allmänhet eller politikerna 

lät detta ske? Var det för att man ansåg att de fick bidrag i form av exempelvis matkuponger? 

Det handlade snarare om att man inte såg konsekvenserna av att ungdomen inte kände sig 

gångbar. Lägger man då till de social-samhälleliga faktorerna (såsom klasstillhörighet, en 

hård uppväxt, arbetslöshet och brist på socialt nätverk) så kan droger vara lätta att ta till sig, 

som en flyktmekanism från verkligheten. Det är detta som är kritiken och detta var ett 

misslyckande för det svenska välfärdssamhället. 
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Karaktärernas autentiska gestaltning bidrar till en förståelse varför de två filmerna kan ses 

som en kritik till välfärdssamhället. Eftersom ungdomarna karaktäriseras som mods, visar de 

återigen en minoritet och därför blir välfärden inte enhetlig. En total ekonomisk idyll, 

existerade inte. Men välfärdssamhället får ändå en slags upprättelse i och med att 

missbrukarnas barn inte ville leva efter sina föräldrars värderingar, utan i symbios med det 

moderna svenska samhället. Kritiken finns här i stället i form av montage som visar klipp med 

hemlösa som samlar pantflaskor i NK-påsar. Kritiken blir därför i detta fall outtalat i mening, 

men uttalad i filmiskt språk. När det kommer till de olika klasserna används stereotypa medel 

för att skildra karaktärerna och dess levnadsvillkor, vilket bidrar till att filmerna till viss mån 

ses som autentiska. Eftersom att filmerna med hjälp av dessa medel upprätthåller vad man 

anser innefattas i en klasstillhörighet.  

 

Vad det gäller att skildringen utifrån en samtida dokumentär eller i en fiktiv efterkonstruktion 

så vill jag påstå att man missar vissa beståndsdelar. I och med att utvecklingen har gått framåt, 

så ser man annorlunda på vissa saker nu än då, omedvetet som medvetet. En serie som ”Upp 

till Kamp!” kan inte mätas med ”Modstrilogin” pga. att man förlorar viktiga fragment. Det 

kan vara allt ifrån rekvisita till olika ideologier, vilket märks på t.ex. dess olika miljöer. 

Skillnader och likheter påträffas ständigt och detta beroende på att det är just en fiktiv 

framställning och en dokumentär skildring. Exempel på skillnader och likheter mellan 

studieobjekten kan vara att drogerna skildras på samma sätt, men konsekvenserna är olika. 

Stoffe dör och Tommy klarar sig. Kenta överlever det tunga drogmissbruket, men är 

fortfarande beroende av alkohol och lättare droger. Det resulteras i att dokumentären ses som 

realistisk och den fiktiva berättelsen blir ett typexempel med en hjälte och ett lyckligt slut. Ett 

annat exempel kan vara den politiska framställningen. Skillnaden är att ”Upp till Kamp!” 

skildrar ett politiskt engagemang, vilket ”Modstrilogin” saknar, men likheten ligger i att de 

har samma värderingar när det kommer till kritiken mot välfärdssamhället. Jarls filmer tar upp 

de personer som befinner sig på samhällets botten och varför de gör så. Marcimain däremot 

betonar den politiska kampen bland ungdomar i allmänhet, där en av dem har oturen att tidvis 

hamna i missbruk. Fokuseringen är lite olika. Är förklaringarna till missbruk de samma? 

Delvis.  

 

Jag har i denna uppsats även tagit upp teoretiska grundfakta, detta för att kunna ha belägg i 

den följande analysen av ”Upp till Kamp!” och ”Modstrilogin”. I kapitlet om ”Mods” 



   
 

 
 

33 

beskrev jag hur denna ungdomskultur karaktäriserades: Mods beskrevs som en subkultur, 

eftersom deras image var ovanlig. Beatles högljudda musik gjorde intryck på dessa ungdomar 

och de bröt sig därmed loss från det stereotypa samhällets uppfattning om mansrollen. De 

lekte med könstillhörigheten. Det som modsen skapade var inte manlighet, utan det 

symboliserade i stället, som Esping (2007: 212) yttrar, ”en rebellisk uppsyn mot den äldre 

generationen”. De identifierade sig med musiken och de hade ett ”Svensson”-förakt.  

 

Jag har tagit upp hur drogmissbruket yttrade sig och talade då om de social-samhälleliga 

faktorerna, där resultatet kunde bli att man kunde ta till vissa s.k. flyktmekanismer i from av 

alkohol eller droger. De sociala faktorerna påverkade beteendet hos en individ och/eller 

tillfredställningen av olika behov. Detta berodde på hur livsmiljön såg ut såsom konkurrens i 

skola/arbetsliv eller relationer som eventuellt inte blev tillfredsställda, vilket även här medför 

att man tilltar vissa flyktmekanismer. Jag nämner även benämningen ”eufori” dvs. 

lustupplevelse. När det kom till tunga missbrukare, styrde drogerna över livskraften och man 

hade förlorat självkontrollen eftersom eufori vägde upp det negativa. Medan för en 

vanlig ”Svensson” handlade det snarare om att uppnå självförverkligande i form av en 

drömvinst e.d.  

 

Jag talar även om det svenska välfärdssamhället, med vilket menades att de sociala 

reformerna expanderade och det hade till följd att Sveriges invånare kunde leva i en större 

ekonomisk trygghet. Utåt sett ville Sverige förmedla en stor trygghet och ett enhetligt land, 

som då hade blivit ett konsumtionssamhälle. Välfärdssamhällets syfte var att det skulle 

omfatta alla i Sveriges befolkning i en s.k. ”lycklig” demokrati.  

 

I min analys av rummet har jag tagit upp vissa delar för att kunna få helheten till en 

problematisering av drogerna och välfärdssamhället. Jag påvisade karaktärernas 

klasstillhörighet med hjälp av filmernas framställning. Arbetarklassen var den klass som 

förekom mest, vilket var logiskt när man såg till drogerna och kritiken till välfärdssamhället, 

dvs. det var utifrån deras synvinkel man fick en aning av denna kritik. När det gällde kritik via 

den politiska tidsandan såg jag även här arbetarstrejken, som en problematisering av välfärden. 

Man kunde tolka att serien skildrade att de socialdemokratiska makthavarna hade misslyckats, 

eftersom arbetarna inte alls samordnades i den här s.k. värdegemenskapen. Belägget för detta 

fick man eftersom Marcimain inte skildrade den socialdemokratiska synvinkeln grundligt. 

Man fick då inte hela historien av ämnet. 
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Musiken hade även en betydande roll för mina två studieobjekt, den medförde att handlingen 

fick en fortskridning, en framåtrörelse samt en tonsättning på karaktärernas känslor och 

livsstil. För att objekten skulle verka så realistiska som möjligt, använde man sig av rörlig 

kamera. Framställningen av droger visade att haschet trappades upp till tyngre droger, detta 

skildrade studieobjekten som ett resultat av de social-samhälleliga faktorerna.  

 

Jag har även tagit upp skillnader och likheter mellan de två serierna. Dessa påträffades 

ständigt och detta beroende på att det var en fiktiv och en dokumentär skildring. I den 

politiska framställningen låg skillnaden i att ”Upp till Kamp!” skildrade ett politiskt 

engagemang, vilket ”Modstrilogin” saknade. Men deras likhet var att de hade samma 

värderingar när det gällde kritiken mot välfärdssamhället.  

 
Avslutningsvis vill jag betona att denna uppsats är min egen sanning. Att i rollen som forskare 

skriva en uppsats objektivt är det samma som att regissera en dokumentärfilm – det blir svårt 

beroende på att det alltid är regissörens/författarens sanning som framställs. Jag inviterar 

naturligtvis till vidare undersökning och forskning inom detta ämne. Min slutkommentar 

lyder: ”Upp till Kamp!” kan ses som en fiktiv förlängning av ”Modstrilogin”.   
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Filmmaterial:  
 
Modstrilogin: 
Dom kallar oss Mods, Stefan Jarl, 1968, Sverige 
Ett anständigt liv, Stefan Jarl, 1979, Sverige 
Det sociala arvet, Stefan Jarl, 1993, Sverige 
 
Upp till Kamp! (Del 1-4), Michael Marcimain, 2007, Sverige 
 
 
 
Övrigt material: 
Soundtrack: 
 
Bärjed, Mattias 2007, Originalmusiken till UPP TILL KAMP,  
 Stockholm: Razzia/Family Tree Music AB 


