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1. Inledning 
 

Kultur- och idéhistoriker som undersöker medeltida mentaliteter genom att granska 

kyrkmålningar gör vanligen så utifrån ett antagande att dessa specifika illustrationer utgjorde 

samtidens massmediala kommunikation. I linje med denna logik kan också 1900-talets 

spelfilmer analyseras på basis av att de utgjorde väsentliga beståndsdelar av sin samtids 

massmediala kultur och i likhet med de medeltida kyrkmålningarna speglade och formade 

människors mentaliteter. Principen att människors föreställningar kring exempelvis livet, 

döden, kärleken och familjerelationer kan belysas med hjälp av massmediala källor gäller 

alltså oavsett om detta material återfinns i ett kyrktak eller i en biosalong. Just framställningar 

av mer eller mindre dysfunktionella familjer synes också vara ett omtyckt tema genom 

underhållningsindustrins historia, troligtvis eftersom nästan alla människor i viss utsträckning 

kan identifiera sig med ett familjedrama. En hel del problematiska faderskaraktärer 

förekommer till exempel i William Shakespeares pjäser där bland andra den genomruttna 

styvfadern Claudius i Hamlet samt de krigande patriarkerna i Romeo och Julia kan nämnas 

som talande illustrationer. För att få en bild av hur dagens massmediala underhållning 

avbildar fäder räcker det dock med att slå på TV: n och följa den amerikanska serien Modern 

Family. I denna sitcom figurerar nämligen den äldre, traditionella och hårt arbetande fadern 

sida vid sida med två homosexuella småbarnsfäder och en ytterst pinsam tonårspappa som gör 

sitt bästa för att framstå som häftig i sina barns ögon. Anledningen till att serien givits epitetet 

”modern” utgörs troligtvis av att den förväntas spegla våra samtida föreställningar kring den 

så kallade nätverksfamiljen där såväl blodssläkt som ingifta styvföräldrar och bonusbarn 

inkluderas. En betydligt allvarligare skildring av hur en fader tvingas förhålla sig till devisen 

om att våld föder våld återfinns i den kontemporära danska filmen Hämnden. Fadern i denna 

film är läkare och arbetar i ett av Afrikas många flyktingläger vilket naturligtvis innebär att 

han under långa perioder är fysiskt frånvarande från sina båda söner. När han väl är hemma 

från sin utlandstjänst uppvisar han dock inte enbart ett omfattande engagemang för sina barns 

sociala välbefinnande utan försöker även under problematiska förhållanden utveckla sönernas 

moraliska kompasser. Denna bild av fadern skildrar således det komplexa i att framställa en 

fadersgestalt som god i vissa aspekter men som totalt oduglig ur andra perspektiv. Min poäng 

med dessa exempel är att underhållningsindustrin genom historien har svämmat över med 

olika fadersgestalter vilka alla speglar just sin samtids mentaliteter rörande manlighet, 

faderskap och familjerelationer. Denna specifika studie är dock avgränsad till den svenska 

1900-talskontexten och ämnar därmed analysera hur varierande uttryck av faderskap 

framställdes och värderades i svenska spelfilmer under perioden 1961-1980. 

 

2. Teoretiska överväganden 
 

2.1 Manlighet och faderskap 
I en undersökning som uttryckligen kretsar kring manlighet och faderskap kan det vara 

lämpligt att inledningsvis framhäva och därefter positionera sig till några av de teoretiska 

resonemang som varit av särskild betydelse för det senaste decenniets genusforskning. 

Sociologen R. W Connells resonemang om hegemoniska maskuliniteter utgör exempelvis en 

sådan teori vilken ofta tjänat som utgångspunkt för den historiska forskning som analyserat 

män och manlighet. Även de mest framstående forskarna baserar dock sina resultat och teorier 

på en grundläggande distinktion mellan det biologiskt betingade begreppet kön och dess 

socialt konstruerade motsvarighet, genus. Vad som har uppfattats som socialt acceptabla 

manliga respektive kvinnliga beteenden har nämligen skiftat genom historien och fortsätter att 



2 

 

göra så i förhållande till olika samhälleliga och kulturella kontexter. Connell framhåller till 

exempel att kön är något som primärt förändras genom en evolutionär utveckling medan 

genus snarare inkluderar historiska och sociala processer som centrala förändringsformer.
1
 

Detta resonemang vill jag hävda utgör själva förutsättningen för att föreställningar om 

manlighet ska kunna studeras inom den historiska vetenskapsdisciplinen.  

 

Connell tar själv avstamp i denna distinktion när han menar att det existerar vida variationer 

av olika maskuliniteter vilka interagerar med varandra inom ramarna för en hegemonisk 

maktordning. Begreppet hegemoni har Connell i sin tur hämtat från den italienske filosofen 

Antonio Gramscis resonemang om att en viss samhällsgrupp genom att göra anspråk på och 

vidhålla en ledande position i det sociala livet kan göra just sin uppfattning av omvärlden 

allmängiltig. Det är dock själva hävdandet av makt och det underförstådda hotet om våld som 

utmärker en hegemonisk ordning snarare än att fysiskt våld faktiskt används för att erövra den 

ledande positionen. När begreppet hegemoni appliceras till den specifika genuskontext som 

Connell avser innebär detta att en viss form av maskulinitet anses vara kulturellt upphöjd i 

förhållande till andra föreställningar om manlighet. Den hegemoniska maskuliniteten är 

således inte en fixerad typ av manlighet utan bör snarare betraktas som en maktposition vilken 

det råder ständig konkurrens om. Att en viss maskulinitet intar denna position och blir 

kulturellt upphöjd beror dock på hur pass väl den förkroppsligar försvaret av patriarkatet. Med 

andra ord utgör den hegemoniska maskuliniteten den för tillfället accepterade strategin för att 

legitimera och upprätthålla en generell manlig överordning över kvinnor. När 

förutsättningarna eller omständigheterna för detta försvar förändras försvagas också basen på 

vilken en hegemonisk maskulinitet vilar och detta möjliggör för andra maskuliniteter att med 

hjälp av nya strategier och argument överta försvaret av patriarkatet. Därmed är den 

hegemoniska maskuliniteten föränderlig och inte nödvändigtvis densamma i olika kulturella, 

sociala och historiska sammanhang. Connell poängterar även att det inte behöver vara de mest 

synliga hegemoniska representanterna som innehar den reella politiska och sociala makten, 

till exempel menar han att uppdiktade manliga karaktärer som återfinns i olika kulturyttringar 

(till exempel spelfilm) mycket väl kan illustrera den hegemoniska maskuliniteten. Den 

hegemoniska positionen erövras dock vanligen när det finns ett samband mellan det kulturella 

idealet och en individuell eller kollektiv institutionell makt.
2
 

 

Att den hegemoniska maskuliniteten utgör toppskiktet av den maskulina genushierarkin 

framstår tydligt men Connell poängterar att det endast är ett fåtal män som kan räknas till 

denna grupp och menar att de män som inte anses kunna försvara patriarkatet snarare intar en 

underordnad position. Denna underordning kan ta sig olika uttryck, såväl socialt som politiskt 

och språkligt, och Connell menar att det tydligaste exemplet på detta förhållande utgörs av 

homosexuella män vilka vanligen underordnas genom att feminiseras. Den stora majoriteten 

av de män som inte når upp till den hegemoniska standarden beskriver dock Connell i termer 

av deltagare eller medhjälpare. I utbyte mot att dessa män stöder den hegemoniska 

maskuliniteten och samtidigt accepterar att de själva inte utgör dess representanter behöver de 

inte aktivt delta i försvaret av patriarkatet. Trots att dessa medhjälpare inte är de främsta 

försvararna kan de i egenskap av att vara just män ändå njuta av de fördelar som patriarkatet 

för med sig.
3
 Till resonemanget om hur olika maskuliniteter förhåller sig till varandra inom 

den hegemoniska genushierarkin fogar Connell ytterligare en maktdimension som tar klass 

och etnicitet i beaktande. Connell använder begreppet marginalisation för att belysa 

relationerna mellan de olika maskuliniteter som existerar i över- respektive underordnade 

                                                 
1
 Connell, R.W (2005) Maculinities s 72 

2
 Connell (2005) s 76 f 

3
 Connell (2005) s 78 ff 
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etniciteter och samhällsklasser. Något förenklat kan det hävdas att de maskuliniteter som 

marginaliseras på grund av deras etniska eller klassmässiga inslag blir så i relation till den 

auktoritativa och hegemoniska maskuliniteten inom den dominerande etniciteten eller 

samhällsklassen.
4
  

 

Connells teoretiska ramverk har dock stundtals fått utstå hård kritik och en av de forskare som 

presenterat en rad invändningar är idéhistorikern Claes Ekenstam som hävdar att de 

undersökningar som i hög grad baseras på teorin om den hegemoniska maskuliniteten lätt 

reduceras till förenklade framställningar av olika manlighetsideal. Dessa undersökningar lider 

därmed en generell brist på att analysera hur verkliga män levt sina liv i olika tidsperioder 

samt hur enskilda individers identiteter har förändrats i mötet med olika manlighetsideal. 

Vidare menar Ekenstam att Connells teori tenderar att utesluta de aspekter av den manliga 

genuskonstruktionen som inte har med makt att göra.
5
 Enligt mig specificerar dock inte 

Ekenstam dessa möjliga aspekter på ett tillfredställande vis men det är fullt tänkbart att 

exempelvis infallsvinklar som fokuserar på mäns inre känsloliv skulle kunna vara en sådan 

aspekt som är betydligt svårare att behandla utifrån ett maktperspektiv.  

 

Ekenstam lyfter även fram ett antal förtjänster med Connells teori och menar att den bland 

annat möjliggör för historiker att fånga en mångfald av maskuliniteter och deras inbördes 

dynamik. Ekenstam lanserar dock ett eget teoretiskt resonemang i vilket han förordar 

användandet av begreppet omanlighet för att successivt ringa in uppfattningar eller praktiker 

av manlighet. Omanlighet kan i sin tur betraktas utifrån två perspektiv, begreppet kan å ena 

sidan tillskrivas en positiv innebörd i de fall där män medvetet har tagit avstånd från 

samtidens manliga konventioner för att forma en ny och alternativ manlighet. Omanlighet kan 

dock även tillskrivas negativa innebörder i de fall där uteslutandet från det manliga uppfattas 

som ofrivilligt. Ekenstam menar således att manlighet måste granskas utifrån den konstanta 

rädslan hos enskilda individer eller grupper av män för att falla mot omanlighet.
6
 Istället för 

att betrakta manlighet och omanlighet som givna i en viss tidsmässig och kulturell kontext bör 

de ses som kluster eller samlingar av olika egenskaper och beskrivningar vilka kan bytas ut 

successivt eller utmanas på mer radikala och omdanande vis. Eftersom män generellt anses 

vara överordnade kvinnor menar Ekenstam att män primärt försöker bekräfta sin manlighet 

homosocialt, det vill säga i relation till andra män inom den egna gruppen. Den manliga 

gruppens hierarkiska uppbyggnad ger således upphov till en konkurrenssituation i vilken den 

egna manligheten hävdas genom att beskriva andra typer av män som omanliga på basis av 

deras utseende, ålder eller sexuella läggning. Fenomenet om att nedvärdera motståndaren för 

att själv framstå som manligare existerar på såväl individuell som kollektiv nivå och därmed 

menar Ekenstam att begreppet omanlighet kan användas för att belysa och analysera såväl 

personliga erfarenheter som strukturella dimensioner.
7
 

 

Hur kan då faderskap förstås i förhållande till den ovanstående diskussionen kring 

genuskonstruktioner och manlighet? Genushistorikern Tomas Berglund framhåller 

exempelvis att faderskap bör betraktas som en beståndsdel vilken tillsammans med andra 

motsvarigheter utgör den samlade manliga genuskonstruktionen men menar samtidigt att 

faderskap måste sättas i begreppsmässig relation till moderskap. Enligt Berglund existerar det 

inga klara och fasta gränser mellan faderskap och moderskap, de utgör egentligen bara olika 

                                                 
4
 Connell (2005) s 80 f 

5
 Ekenstam, Claes (2006) ”Män, manlighet och omanlighet i historien” i Lorentzon, Jörgen & Ekenstam, Claes 

(red.) Män i Norden – manlighet och modernitet 1840-1940 s 26 ff samt 42 f 
6
 Ekenstam (2006) s 33 ff 

7
 Ekenstam (2006) s 44 ff 
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benämningar på vad en man respektive en kvinna gör när de ägnar sig åt samma sak, 

nämligen föräldraskap. När båda föräldrarna finns tillgängliga kan föräldraskapets uppgifter 

mycket väl delas utifrån vad rådande sociala genusstrukturer dikterar men det är samtidigt 

viktigt att komma ihåg att en man eller en kvinna knappast byter fysisk skepnad enbart för att 

de utför de uppgifter som tillskrivits det andra könets föräldraskap.
8
 Enligt mig framstår det 

därmed tydligt att de förväntningar, krav och uppgifter som knyts till faderskapet är lika 

föränderliga och flytande som andra aspekter av den samlade manliga genuskonstruktionen.  

 

Såväl Connell som Ekenstams respektive teoretiska resonemang kan sägas vila på ett 

antagande om att manligt genus i huvudsak är en homosocial konstruktion men med tanke på 

att faderskap bör förstås i relation till moderskap vill jag hävda att det finns anledning att 

invända mot detta påstående. Kulturhistorikern Tommy Gustafsson menar till exempel att den 

homosociala tesen har blivit accepterad som en historisk sanning på basis av att 

undersökningar inom mansforskningen har tenderat att fokusera på miljöer eller kontexter där 

det främst är män som interagerar med andra män.
9
 I min specifika undersökningskontext 

samspelar dock män inte enbart med andra män utan även med kvinnor och barn och därför 

finner jag det lämpligt att betrakta faderskap som en delvis heterosocial process. En liknande 

utgångspunkt intar även Berglund som menar att de aspekter av den manliga 

genuskonstruktionen som härstammar ur interaktionen mellan män och kvinnor samt mellan 

män och deras barn går förlorade om forskaren envist hävdar att faderskap är en uteslutande 

homosocial process. Såväl män som kvinnor och barn kan ju bära på åsikter eller 

föreställningar om vad ett gott respektive ett dåligt faderskap innebär.
10

 

 

Sammanfattningsvis vill jag hävda att mina genusteoretiska överväganden utgörs av tre 

separata utgångspunkter vilka sammanfogas för att på så vis dra nytta av de olika teoriernas 

fördelar samtidigt som deras respektive begränsningar kompletteras. För det första anser jag 

att Connells teori är användbar på basis av att det faktiskt är olika manliga idealtyper som 

återfinns i spelfilmerna, fäderna som figurerar i filmerna är trots allt fiktiva karaktärer snarare 

än exempel på verkliga män och deras faderskapspraxis. Connells teori utgör således 

undersökningens analytiska ramverk vilket möjliggör för mig att fånga en vid variation av 

olika faderskap och deras inbördes maktdynamiska genusrelationer utifrån ett klassperspektiv. 

Ekenstams begreppsmässiga motsatser om manlighet och omanlighet operationaliseras i sin 

tur till det goda respektive odugliga faderskapet och bör därmed betraktas som de analytiska 

verktyg vilka ryms inom det teoretiska ramverket. I detta sammanhang är det dock viktigt att 

poängtera att jag inte betraktar Ekenstams två begrepp som synonymer till det motsatspar som 

jag har valt att arbeta utifrån och detta av en väldigt enkel anledning. Det är nämligen fullt 

möjligt att den gode fadern inte lever upp till de övriga normer som samtida manlighetsideal 

förespråkar, en homosexuell man kan till exempel vara en väldigt bra far trots att han inte 

lever upp till den heterosexuella manlighetsnormen. På ett liknande men ändå omvänt vis är 

det inte heller helt omöjligt att den dålige fadern faktiskt kan leva upp till den för tillfället 

hegemoniska maskuliniteten. Det är således själva principen om att genomföra en historisk 

analys med hjälp av ett begreppsmässigt motsatspar som jag anser vara värdefullt och av 

största relevans i Ekenstams resonemang. Huruvida de fäder som ämnas analyseras i övrigt 

lever upp till samtida manlighetsideal vill jag således lämna osagt vid denna tidpunkt. För att 

illustrera de utgångspunkter som varit fundamentala i analysen av källmaterialet har 

resonemanget sammanfattats i en förenklad modell. 

 

                                                 
8
 Berglund, Tomas (2007) Det goda faderskapet s 64 ff 

9
 Gustafsson, Tommy (2007) En fiende till civilisationen s 19 ff 

10
 Berglund (2007) s 78 samt 82 f 
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Figur 1. Schematisk modell över undersökningens genusteoretiska utgångspunkter. 
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Vad modellens fyra respektive fält innehåller kommer att besvaras med hjälp av de tematiska 

frågeställningar som presenteras i kapitlet som behandlar undersökningens övergripande syfte 

och problemformulering. Dessa konkreta frågeställningar till källmaterialet baseras dock på 

antagandet om att manlighet och i synnerhet faderskap inte kan anses vara en uteslutande 

homosocial konstruktion, faderskap måste snarare förstås som en väsentlig del av den manliga 

genuskonstruktionen i förhållande till moderskap och barnuppfostran. Jag anser det vara fullt 

möjligt att de respektive faderskapen i olika tider har haft olika (mer eller mindre lyckade) 

strategier för att vidhålla sin maktposition över kvinnor och barn samt distansera sig till andra 

typer av faderskap. För att exemplifiera vill jag inte utesluta möjligheten om att exempelvis 

borgerlighetens goda faderskap under 1960-talet tillskrevs vissa innebörder men att samma 

kategori två decennier senare definierades utifrån helt annorlunda egenskaper. När 

idealtyperna och deras eventuella förändringar väl har utkristalliseras är det alltså möjligt för 

mig att, med hjälp av den tidigare forskningen och mina teoretiska överväganden, placera in 

de olika faderskapen i de genusordningar som präglade såväl relationerna mellan könen som 

den specifika mellanmanliga hierarkin under perioden 1961-1980. 

 

2.2 Filmteoretiska utgångspunkter 
När nu ett antal centrala aspekter inom det genusteoretiska fältet har behandlats finner jag det 

lämpligt att även närmare framhäva några av de teoretiska resonemang som har varit 

vägledande i studien av det cineastiska källmaterialet. Filmvetaren Mats Jönsson presenterar i 

sin avhandling Film och historia en central utgångspunkt vilken bäst kan sammanfattas i tesen 

om att ”film utgör ett i stora delar outnyttjat historiskt källmaterial som alltid säger mer av 

empiriskt värde om sin produktionskontext än det gör om perioden som skildras.”
11

 Bland 

annat genom att granska hur pass stort genomslag ett antal filmer fick hos gemene man kan 

dessa säga oss något om samtidens mentaliteter. Huruvida en film blir framgångsrik eller ej 

beror således, enligt Jönsson, på hur pass väl den knyter an till de dominerande kulturella 

tolkningspreferenser som för tillfället finns hos en majoritet av publiken. En film som inte 

lyckas passa in i sin samtids kontextuella föreställningsvärld kommer således obarmhärtigt bli 

varse det i och med uteblivna intäkter.
12

  

 

Jönsson exemplifierar sitt resonemang bland annat genom att granska filmen Bonnie & Clyde, 

vars framgångar i slutet av 1960-talet bäst kan förklaras mot bakgrund av att filmen knöt an 

till en allmän upprorisk strömning bland amerikanska ungdomar vilka ifrågasatte de äldre 

generationernas förlegade normer och konventioner. På ett liknande sätt blev filmen American 

Grafitti (precis som andra verk av framför allt George Lucas och Steven Spielberg) 

framgångsrik eftersom den tillhandahöll amerikanerna med en verklighetsflykt från ett 1970-

tal som bland annat innehöll nederlaget i Vietnam, oljekriser och watergateskandalen. Även 

det faktum att filmen First Blood blev populär under det tidiga 1980-talet kan förklaras i 

                                                 
11

 Jönsson, Mats (2004) Film och historia citat s 1 
12

 Jönsson (2004) s 8 f 
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förhållande till förändringar inom det amerikanska samhällets politiska och kulturella sfärer. 

Jönsson hävdar nämligen att femtiotalets patriotism och individualism gjorde comeback i 

USA, något som inte minst tog sig uttryck genom att den konservativa republikanen Ronald 

Reagan valdes till president. Sylvester Stallone fick därmed i sin roll som militären Rambo 

personifiera den starke amerikanske mannen som med hjälp av sin vilja och sina förmågor 

kunde möta vilka svårigheter som helst snarare än att ägna sig åt det politiska ”käbbel” som 

ansågs ha präglat 1960- och 70-talet.
13

 Trots att Jönsson framför allt har granskat 

hollywoodfilmer med framträdande historiska teman är han tydlig med att påpeka att de 

teoretiska principer han har formulerat även kan tillämpas på filmer som skildrar sin egen 

samtid.
14

 Jönssons resonemang och teoretiska slutsatser visar således på ett fundamentalt vis 

hur film med fördel kan användas som historiskt källmaterial, något som möjliggör för denna 

undersökning att analysera svensk spelfilm ur ett specifikt genusperspektiv.  

 

I likhet med Jönsson presenterar även Gustafsson ett antal argument för användandet av 

spelfilm som ett historiskt källmaterial. Gustafsson utvecklar dock resonemanget en aning 

genom att påvisa att spelfilmer utgör ett källmaterial som innehåller vida variationer av 

föreställningar om såväl genus som etnicitet och klass. Denna mångsidighet går under 

benämningen filmens pluralism och vilar i sin tur på tre grundläggande antaganden. För det 

första speglas spelfilmens samhörighet med verkligheten genom att detta massmedium har 

formats i en kollektiv produktionsprocess där en mängd olika människor har bidragit med sina 

respektive visioner av vilka attityder och tolkningspreferenser som den potentiella publiken 

kan tänkas besitta. Denna kollektiva heterogenitet kommer således att återspegla den pluralitet 

av värderingar, åsikter och strömningar som existerade under filmens produktion. För det 

andra är en spelfilm dyr att producera och för att den i slutändan ska kunna spela in sina egna 

kostnader (och gå med vinst) måste den tilltala så många grupper av människor som möjligt. 

För att en spelfilm ska bli framgångsrik måste den alltså ta hänsyn till och försöka passa in 

hos så gott som alla människor i publiken oavsett deras sociala, politiska, religiösa eller 

sexuella hemvist. Filmen är helt enkelt, i egenskap av ett kommersiellt massmedium, 

ekonomiskt nödgad att vara pluralistiskt inkluderande och befinna sig väldigt nära flertalet 

parallella strömningar i sin samtid.
15

 

 

För det tredje menar Gustafsson att spelfilmernas råmaterial utgörs av mänskliga erfarenheter 

något som medför att delar ur den privata sfären visas upp i den offentliga motsvarigheten. 

Huruvida filmens spridning blir omfattande avgörs därmed inte enbart genom att den låter så 

många olika strömningar som möjligt representeras utan beror även på hur handlingens 

karaktärer framställs vad gäller deras känslor, utseende, relationer och agerande. 

Filmskaparna kan alltså visa upp delar ur det privata som antingen konfirmerar eller 

överskrider det som accepteras av offentligheten precis som att publikens eget vardagliga 

handlande antingen befinner sig inom eller utanför ramarna för de rådande sociala normerna. 

Konsekvensen av denna slående likhet blir att spelfilmernas berättelser och deras råmaterial 

befinner sig väldigt nära publikens egen realitet.
16

 Denna undersöknings genusteoretiska 

utgångspunkter, som presenterades i föregående avsnitt, är konstruerade för att fånga 

mångfalden av olika motstridiga föreställningar om faderskap och på ett liknande sätt visar de 

ovanstående filmteoretiska överväganden att spelfilmer är ett källmaterial som mycket väl 

besitter potentialen för att spegla de mentaliteter som jag ämnar analysera. Hur filmerna 

kommer att analyseras metodologiskt återkommer jag dock till längre fram i undersökningen.  
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3. Tidigare forskning 
 

3.1 Svensk pappapolitik under andra halvan av 1900-talet 
När undersökningens teoretiska överväganden nu har preciserats finner jag det lämpligt att 

närmare redogöra för ett antal undersökningar vars resultat utgör viktiga referenspunkter för 

min egen analys. Studier som uttryckligen behandlar kombinationen av faderskap och film 

utgör dock inte det bredaste forskningsfältet inom den historiska vetenskapsdisciplinen och 

därför har det varit nödvändigt att komplettera detta avsnitt med forskning som studerat 

faderskap ur ett mer generellt genusvetenskapligt perspektiv. Genushistorikern Helena 

Bergman och sociologen Barbara Hobsons undersökning om hur ett så kallat obligatoriskt 

faderskap successivt växte fram i Sverige under 1900-talet utgör ett lysande exempel på 

forskning som tillhör den sistnämnda kategorin. De båda författarna menar att svenska män i 

egenskap av fäder började politiseras under det tidiga 1900-talet och att denna process inte 

minst tog sig uttryck genom formaliserandet av kravet att fäder var skyldiga att försörja alla 

sina barn ekonomiskt oavsett om dessa var inom- eller utomäktenskapliga. Denna politisering 

kan i sin tur härledas till att konservativa politiker ville minska fattigvårdskostnaderna 

samtidigt som detta manliga försörjarideal passade väl in i arbetarklassens skötsamhetsprojekt 

tillsammans med nykterhetsrörelser och fackliga organisationer. Att kunna betala för sina 

barn blev därmed ett sätt för mannen ur arbetarklassen att visa sig som ansvarsfull trots att 

man tillhörde det lägre samhällsskiktet. Ett logiskt nästa steg i denna utveckling inträffade 

under 1930-talet då staten garanterade barnbidrag till ensamstående kvinnor vartefter 

myndigheterna krävde ersättning av de fäder som försökt undvika sin skyldighet. Enligt 

Bergman & Hobson utgör detta definitivt ett uttryck för att faderskap tydligt länkades 

samman med ett obligatorium om att ekonomiskt försörja barnen.
17

 

 

Bergman & Hobson menar dock att innebörden av det obligatoriska faderskapet förändrades 

radikalt under 1960- och 70-talet då den så kallade könsrollsteorin anammades av politiker 

och makthavare. Könsrollsteorin inkluderade en föreställning om att män och kvinnor var 

fångade i onaturliga roller vilka hindrade dem från att utveckla sitt autentiska jag och därmed 

nå sin fulla potential som människor. Männen hade i sin roll som fäder tidigare tillskrivits ett 

försörjarideal medan kvinnorna i egenskap av mödrar hade givits ett reproduktivt ansvar inom 

kärnfamiljens privata sfär. Dessa skeva könsroller skulle avvecklas genom statens avsikt att 

utbilda eller socialisera in män och kvinnor i nya genusrelationer där föräldrarna delade 

ansvaret för förvärvsarbete respektive barnens omvårdnad jämlikt sinsemellan. Enligt 

Bergman & Hobson beskrevs förändringen ha idel vinnare där kvinnan skulle bli mer 

självständig genom ökat förvärvsarbete samtidigt som mannen förväntades återfinna och 

fördjupa sig i sitt förlorade känsloliv genom att ta ett ökat ansvar för barnens fostran. Barnen 

ansågs för övrigt vara de största vinnarna eftersom förändringarna förväntades leda till att de 

skulle utveckla en regelbunden och djupare kontakt med båda föräldrarna.
18

 Liknande 

tendenser förekom även under 1980-talet då staten exempelvis uttryckte att det var viktigare 

att skilda fäder känslomässigt fanns tillgängliga för sina barn än att de alltid kunde betala 

underhållet. Staten betalade notan så länge fadern uppfyllde kravet om att finnas till hands för 

sina barn, grundprincipen var att fadern inte skulle uteslutas ur barnens liv på basis av att han 

inte kunde försörja dem ekonomiskt. Bergman & Hobson menar således att det svenska 

obligatoriska faderskapet under mitten och slutet av 1900-talet hade ändrat innebörd, kravet 
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om att ekonomiskt försörja familjen hade fått ge vika för den primära skyldigheten om att 

förväntas bry sig om barnets emotionella och sociala välbefinnande.
19

 

 

En något mer nyanserad bild av svenska fäders rättigheter och skyldigheter framträder dock i 

mansforskarna Roger Klinth och Thomas Johanssons bok Nya svenska fäder. De båda 

författarna menar inledningsvis att de förändringar som under 1960- och 70-talen 

förespråkades i könsrollsteorins anda knappast medförde att mamma fick jobb och pappa blev 

med barn utan snarare innebar att mamma fick jobb och barnen fick offentlig barnomsorg. Det 

var alltså inte mannens ökade ansvar för fostran av barnen som möjliggjorde kvinnans breda 

inträde på arbetsmarknaden utan snarare välfärdsstatens vilja att bygga ut förskolor och 

skolor. I realiteten tog alltså staten ansvar för den portion av omsorgen som fäderna var tänkta 

att erövra och därmed gick männen ur genusrelationernas förändringar till synes utan nya 

konkreta ansvarsområden och skyldigheter. 1974 lanserades visserligen en ny 

föräldraförsäkring inom vilken män erhöll rätten att ta ut betald ledighet för att ta hand om 

sina barn vilket Klinth & Johansson menar var ett symboliskt framsteg. Svenska män 

tilldelades nämligen i och med detta ett tydligt reproduktivt ansvar, något som omdefinierade 

det manliga medborgarskapet. Trots de nya lagändringarna var det dock endast fåtalet män 

som faktiskt utnyttjade sina nyvunna rättigheter och en politisk debatt om huruvida 

föräldraförsäkringen borde kvoteras tog vid. Debatten skulle visa sig vara långdragen (först 

1995 infördes en kvoterad pappamånad) men under tiden lanserades ett antal 

upplysningsprojekt med syftet att eliminera förlegade uppfattningar om manlighet och 

faderskap och därmed sporra fäder till att frivilligt utnyttja sin rätt till föräldraledighet.
20

 Det 

är just dessa upplysningskampanjer vilka bekostades av Försäkringskassan och diverse 

fackförbund under åren 1974-2006 som står i centrum för Klinth & Johanssons studie. De 

båda författarna undersöker bland annat vilka hinder och drivkrafter som existerade för 

utnyttjandet pappaledigheten samt vilka föreställningar om mäns ansvar och status i egenskap 

av fäder som kom till uttryck i informationskampanjerna.
21

 

 

Klinth & Johansson menar att kampanjerna under det sena 1970-talet försökte tvätta bort 

fördomen om att en man som tog pappaledigt per automatik förlorade sin maskulinitet och 

övertog en kvinnligt kodad omsorgsidentitet. Bland annat genom att låta tyngdlyftaren Hoa-

Hoa Dahlgren posera med ett spädbarn på armen ville Försäkringskassan visa att även den 

mest maskulina mannen kunde vara en kompetent förälder utan att göra avkall på sin 

manlighet. Kampanjerna som sjösattes under 1980- och 90-talen betonade istället i högre grad 

idén om de komplementära föräldrarollerna, det vill säga att män och kvinnor besatt olika 

essentiella (men ändå jämlika) egenskaper vilka barnen behövde lika stora portioner av för att 

deras uppväxt skulle bli balanserad och fylld av såväl manliga som kvinnliga förebilder.
22

 Det 

faktum att föräldraförsäkringen var flexibel, det vill säga att föräldrarna kunde fördela de 

lediga månaderna sinsemellan efter eget tycke, uppfattades från myndigheternas håll som en 

tillgång i tron om att detta skulle öka fädernas deltagande. Detta medförde i sin tur en tendens 

till att kampanjerna under perioden 1974-2000 framställde pappaledigheten som en möjlighet 

där det exempelvis hävdades att fäderna kunde skräddarsy lösningar med sin arbetsgivare och 

därmed kombinera pappaledigheten med arbetslivet. Klinth & Johansson påpekar dock att 

denna möjlighetsretorik signalerade att fäderna var andrahandsföräldrar vilka knappast bar 

huvudansvaret för barnen, mannen var snarare fri nyttja sin rätt efter eget tycke.
23
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Ytterligare en tendens som tydligt framkommer i informationskampanjerna utgörs av att 

pappaledigheten framställdes som ett roligt och lärorikt avbrott i den tråkiga vardagen snarare 

än som en rad skyldigheter. Klinth & Johansson poängterar således att pappaledigheten och 

faderskapet överlag vilade på männens egna premisser snarare än på jämställdheten mellan 

män och kvinnor. Det var vanligen männens självutveckling som lyftes fram i kampanjerna 

och ett uttryck för detta var att pappaledigheten började beskrivas som en tillgång i det 

personliga arbetslivsprojektet. Barnet framställdes i och med detta som en effektiv lärare som 

kunde utveckla pappans personliga kompetens, det handlade således paradoxalt nog lika 

mycket om vad barnen kunde erbjuda fäderna som vad fäderna kunde bidra med till barnens 

fostran.
24

 Klinth & Johansson menar att det var först under 2000-talet som pappaledigheten 

lyftes fram som en skyldighet i olika informationskampanjer. Principen om det delade 

ansvaret och en mer jämlik fördelning av föräldramånaderna signalerade enligt de båda 

författarna att pappan först under det senaste decenniet har blivit en förstahandsförälder i 

likhet med mamman.
25

 Det synes som att kontrasterna mellan Bergman & Hobsons samt 

Klinth & Johanssons respektive resultat framstår som tydliga. Det förstnämnda forskarparet 

talar nämligen om förändringar inom ett så kallat obligatoriskt faderskap medan den andra 

duon poängterar att det historiska faderskapet under perioden 1974-2000 knappast 

inkluderade en föreställning om att fadern var den förälder som axlade det huvudsakliga 

ansvaret för barnens fostran. De båda forskningsresultaten synes alltså vid första anblicken 

peka på olika tendenser men jag vill påstå att de snarare utgör respektive delar av en 

sammanhängande helhetsbild. En kombinerad slutsats av dessa två studier framstår enligt mig 

som betydligt mer logisk och därmed vill jag konstatera att fadern från politikers och statliga 

myndigheters håll visserligen tillskrevs ett obligatoriskt ansvar om främja barnens sociala och 

emotionella utveckling men att mannens grad av ansvar knappast kunde jämföras med de 

skyldigheter som modern gavs i egenskap av den primära föräldern. 

 

3.2 Faderskapsideal och fäders föräldrapraxis 
Trots att lanseringen av det så kallade nya faderskapet primärt framstår som ett uttryck för 

makthavares politiska ambitioner visar genushistorikern Helena Hill i sin avhandling Befria 

mannen! på hur också mindre aktionsgrupper och debattörer inom den svenska mansrörelsen 

försökte främja alternativa manlighetsideal inom vilka det nya faderskapet utgjorde en central 

beståndsdel. Hill speglar således tydligt de olika maskuliniteter som florerade och 

diskuterades under 1970- och 80-talen. Hill menar att den svenska mansrörelsen tog 

utgångspunkt i att mannen (i likhet med kvinnan) var utsatt för ett strukturellt förtryck från det 

kapitalistiska manssamhället. Detta innebar att den traditionella mannen var fångad i ett 

system vilket mer eller mindre hade tilldelat honom en oönskad och förtryckande könsroll. 

Män betraktades således som generellt överordnade kvinnor men eftersom roten till det onda 

var det kapitalistiska systemet hävdade mansrörelsen samtidigt att arbetarklassens män var 

aningen mer förtryckta än medel- och överklassens motsvarigheter. Med detta resonemang 

ville mansrörelsen poängtera att det inte var männen per se som det var fel på utan snarare att 

en specifik typ av samhällsorganisation var i behov av förändring.
26

 

 

Den destruktiva könsroll som mannen tilldelats av det kapitalistiska manssamhället beskrevs i 

vida ordalag som aggressiv, tuff och karriärslysten samtidigt som den traditionella mannen i 

sina nära relationer uppfattades som känslokall eller likgiltig. Enligt Hill menade 1970-talets 
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mansrörelse att denna roll medförde att män alienerades från sig själva och andra människor 

oavsett om dessa var kvinnor, barn eller andra män.
27

 Mansrörelsen hävdade att könsrollerna 

hade undertryckt såväl mäns som kvinnors möjligheter till att utveckla sina egentliga 

identiteter och att rollerna hade förvägrat dem rätten att leva ut sin potential som kompletta 

människor. För mannens del innebar detta att bryta sig ur den destruktiva mansrollen och 

återfå kontakten med sitt fulla känsloregister och sina mjukare sidor, det vill säga att den ’nya 

mannen’ i hög grad förväntades anamma de egenskaper och handlingsmönster som tidigare 

karaktäriserats som traditionellt kvinnliga.
28

 Hill poängterar således att det var inom ramarna 

för detta frigörelseprojekt som en ny typ av faderskap förordades från mansrörelsens sida, det 

var genom att vända karriären och familjeförsörjaridealet ryggen och istället prioritera 

omvårdnaden av barnen som mannen skulle kunna utveckla sin autentiska mänsklighet.
29

 

 

Det tidiga 1980-talets samhällsdebatt kännetecknades dock av den skarpa kritik som riktades 

mot detta så kallade velourpappaideal. Hill återkommer till att flertalet debattörer 

förespråkade de komplementära könsrollerna (vilka även Klinth & Johansson berör i sin 

studie) där fadern respektive modern fyllde olika men värderingsmässigt jämställda 

funktioner i barnens uppväxt. Kort och gott hävdades det att barn var i behov av såväl manliga 

som kvinnliga förebilder snarare än två androgyna föräldrar som överskred gränserna för det 

essentiella manliga respektive kvinnliga. För att barnen inte skulle bli identitets- och 

könsmässigt förvirrade menade motståndarna till velourpappaidealet att det behövdes fäder 

som utövade sitt föräldraskap på ett manligt vis.
30

 Denna tendens i samhällsdebatten 

återspeglades även i viss mån inom mansrörelsen genom att den tidigare upphöjda 

mjukismannen övergavs som det främsta idealet. Mansrörelsen återgick dock inte till den så 

kallade traditionella mansrollen utan siktade snarare på att remaskulinisera mannen samtidigt 

som centrala aspekter av det nya faderskapet även fortsättningsvis premierades. Enligt Hill 

blev resultatet av denna kompromiss att ett mellanting mellan macho- och mjukisidealen intog 

den hegemoniska positionen inom 1980-talets svenska mansrörelse. Detta nya ideal bestod av 

att männen på ett paradoxalt vis skulle vara omsorgsinriktade och engagerade fäder vilka inte 

nödvändigtvis behövde göra avkall på andra typiskt maskulina egenskaper så som rationalitet 

och förmåga till handlingskraft.
31

 

 

Om Hills studie kan sägas illustrera hur olika faderskapsideal avlöste varandra under 1970- 

och 80-talet visar sociologen och mansforskaren Thomas Johansson snarare på hur vitt skilda 

ideal parallellt inkorporerades i fäders föräldrapraxis. Johansson har nämligen i sitt bidrag till 

antologin Rädd att falla intervjuat ett antal män om deras minnen och bilder av sina fäder 

samt deras egna upplevelser kring att själva bli pappor. Männen som deltagit i 

undersökningen är födda på 1950- och 60-talet och blev vanligen själva fäder under 1980-talet 

och således fångar denna muntliga historieskrivning väl tidsmässiga förändringar i 

förhållandet mellan faderskapsideal och verkliga fäders föräldrapraxis. Johansson menar att 

en mycket vanlig beskrivning av 1950- och 60-talets fäder bestod av att fadern arbetade för 

mycket och därmed var frånvarande såväl fysiskt som känslomässigt. Sönerna som intervjuats 

upplevde inte sina fäder som auktoritära eller patriarkala utan snarare som oförmögna att 

hantera intima känslor samt lyssna till barnens önskemål om en delaktig och närvarande 

pappa. Samtidigt som fädernas brister lyfts fram menar Johansson att undersökningens 

respondenter behållit en idealiserande bild av sina fäders goda sidor och därmed kan det vara 
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befogat att resonera kring vilka konsekvenser detta medförde för sönerna som upplevde 1970-

talets jämställdhetsdebatt och själva blev fäder under efterföljande decennium.
32

  

 

Respondenterna framhäver att de alla försökte bryta med sina fäders mönster när de själva 

blev pappor för att på så sätt skapa sig ett nytt och eget sätt att agera som förälder men att de 

inte alltid lyckades till fullo. 1980-talets nyblivna fäder var alltså medvetna om att de borde 

spendera mer tid i hemmet och umgås med barnen men att de i slutändan oftast blev 

uppslukade av sina karriärer precis som generationen fäder före dem. Johansson menar i och 

med detta att 1980-talets fäder slets mellan en strävan efter att praktisera ett nytt sorts 

faderskap och det sociala arv som inbegrep en traditionell fadersroll. 1980-talets nyblivna 

fäder bar således drag av två olika stereotyper i sin föräldrapraxis, samtidigt som de 

representerade den högmoderna och hårt arbetande mannen som försörjer barnen försökte de 

leva upp till kraven som ställdes på den jämställda och närvarande fadern vilken kunde bejaka 

sina nära relationer till söner och döttrar.
33

 Johansson visar således på att förändring och 

kontinuitet kan existera sida vid sida, fäderna som intervjuats indikerar nämligen en 

förändringspotential samtidigt som de reproducerar andra aspekter (framför allt synen på 

arbetet som det främsta inslaget i mannens personliga livsprojekt) vilka kan räknas till en 

traditionell manlighet och fadersroll.
34

 

 

3.3 Manlighet, faderskap och film 
Gällande det något speciella undersökningsobjektet om faderskap och film framstår 

medievetaren Stella Bruzzis bok Bringing up Daddy som ett av fåtalet grundläggande verk. 

Bruzzi har granskat ett antal tendenser i Hollywoods framställning av fäder och deras 

faderskap under åren efter andra världskriget. Flertalet, men inte alla, av dessa tendenser 

kommer jag att redogöra för i nedanstående stycke för att på så vis kunna kontrastera och 

jämföra mitt eget undersökningsresultat med de slutsatser som framträder inom denna 

internationella forskning. Trots att Bruzzis undersökning har många fördelar vill jag ändå 

poängtera att hennes studie inte primärt är en historisk framställning utan snarare grundar sig i 

ett freudianskt teoretiskt ramverk. Därutöver förklarar hon på klassiskt konstvetarmanér 

bilderna av fäderna utifrån en redan etablerad tolkning av deras samtida kontext snarare än att 

som en historiker låta filmerna själva, i egenskap av källmaterial, belysa kontexten och 

samtidens mentaliteter. I detta sammanhang anser jag det även nödvändigt att framhäva att de 

filmer som Bruzzi studerat har tillkommit inom ramarna för amerikanska genusstrukturer 

vilka mycket väl kan skilja sig från den svenska kontext som min egen undersökning 

behandlar. Genushistorikerna Charles Sowerwine och Patricia Grimshaw menar visserligen 

att de flesta västerländska samhällen under 1900-talet har följt ett gemensamt och generellt 

förändringsmönster som bland annat inbegriper kvinnors ökande lönearbete och politiska 

aktivitet men hävdar samtidigt att dessa förändringar har ägt rum vid olika tidpunkter och i 

olika utsträckning beroende på specifika nationella kontexter. Till exempel hade principen om 

en familjestruktur där såväl kvinnor som män lönearbetade blivit kutym i stora delar av 

Skandinavien under 1980-talet samtidigt som normen om kärnfamiljen och den 

familjeförsörjande mannen i allra högsta grad var livskraftig inom det samtida amerikanska 

politiska klimatet.
35

 Trots dessa reservationer vill jag påstå att Bruzzis verk är användbar i 
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 Johansson (1998) s 335 f 
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denna studie på grund av att det ger en omfattande och översiktlig bild av den internationella 

forskningen. 

 

Enligt Bruzzi förekom framför allt två separata men parallella bilder av fadern i 1950-talets 

hollywoodfilmer. Den ena av dessa två framställningar utgörs av den urbana, hårt arbetande 

och plikttrogna familjeförsörjaren som varje dag pendlar mellan sitt arbete och den trygga 

men tråkiga villaförorten. Bruzzi menar att filmer så som The Man in the Grey Flannel Suit 

väl representerar ett tydligt generellt mönster som kretsar kring hur fäder befinner sig i en 

konstant självförnekelse vad gäller sina egna känslomässiga och sexuella behov. Denna 

tendens i 1950-talets filmer inkluderade vanligen en konfliktbaserad handling där faderns val 

mellan plikten gentemot familjen och hans önskan om att se till sig själv står i centrum. I det 

konkreta exempel som Bruzzi lyfter fram symboliseras faderns undertryckta önskan om att 

leva ett liv fritt från tvång av hans gråa och tråkiga flanellkostym, vilken står i skarp kontrast 

till exempelvis den rebelliska, fria och ungdomliga klädseln som utgörs av jeans och t-shirt. 

Fadern i den redan exemplifierade filmen ser tillbaka på en bekymmersfri och svunnen tid då 

han enbart behövde se till sig själv men begår slutligen ett personligt förräderi i och med att 

han avsäger sig sina egna behov, sätter den familjära plikten framför allt och därmed förblir 

en god far.
36

 Enligt Gustafsson har det även i svensk spelfilm existerat föreställningar om att 

den gode fadern måste framställas som avsexualiserad eller åtminstone oerotisk. Den 

asexuella fadern utgjorde exempelvis normen i svensk film under 1920-talet i och med att 

hans kropp och handlingar kontinuerligt konstruerades utan sexuella undertoner. Gustafsson 

ser dock inte detta som en feminisering av fadern utan snarare som en avmaskulinisering 

inom vilken mannen måste undertrycka sin sexuella åtrå för att framstå som en lämplig 

förälder.
37

  

 

Den andra vanligt förekommande framställningen i 1950-talets hollywoodfilmer utgörs av 

den starke, autokratiska och ibland våldsamt despotiska fadern som erövrat en stark social 

position genom hårt arbete och således utgör ett exempel på ’the self-made man’. Dessa fäder 

är vanligtvis storföretagare, sheriffer eller andra gestalter vilka innehar ett stort mått av makt 

och därmed oroar sig över hur barnen (framför allt sönerna) ska kunna förvalta faderns 

livsverk och föra dynastin vidare. Denna patriarkala fadersfigur återkommer, enligt Bruzzi, 

inte minst i 1950-talets westernfilmer där den mäktiga fadern omges av en grupp söner vilka 

alla ärvt mer eller mindre smickrande egenskaper från sin far. Bruzzi hävdar att dessa filmer 

egentligen skildrar det dåliga faderskapet och således handlar om hur manlighet inte bör föras 

över från en generation till en annan med hjälp av våld. Flertalet av dessa westernfilmer slutar 

nämligen, enligt Bruzzi, med att den despotiska fadern dödas av den gode sonen eller att 

patriarken själv måste döda sin ondskefulla och omoraliska son för att få ett slut på en ond 

blodslinje.
38

 

 

Ett betydligt vanligare motiv i det följande decenniets filmer utgjordes av ensamstående fäder, 

något som skulle kunna tolkas som speglingar av förändrade genusrelationer men Bruzzi 

hävdar att detta snarare var ett sätt för Hollywood att romantisera bilden av den traditionella 

fadern. Ett kännetecken för 1960-talets filmer var alltså att framställningen av fäder 

modifierades precis så mycket att det traditionella faderskapet kunde bevaras i en tid då 

feministisk kritik av det patriarkala samhället växte sig starkare. Bruzzi lyfter fram juristen 

Atticus Finch i To Kill a Mockingbird som det tydligaste exemplet på denna tendens eftersom 

han framställs som en kompetent och komplett fader samtidigt som han representerar 
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traditionella värderingar. Tillsammans med familjens barnflicka tar fadern nämligen på sig 

ansvaret för att vårda och fostra barnen och anammar därigenom de egenskaper vilka kodades 

som typiskt kvinnliga av samtiden. Atticus Finch gör dock detta utan att behöva göra avkall 

på vare sig sin manlighet eller sina traditionella värderingar. På dotterns fråga om vad hon 

kommer ärva av fadern svarar han att hon inte kommer ärva av honom utan istället kommer få 

moderns smycken när han går bort, enligt Bruzzi utgör detta specifika uttalande ett tydligt 

exempel på att en traditionell genusordning levde kvar inom denna delvis nya gestaltning av 

fadern. Atticus Finch manlighet befästs också genom att han i filmen proklameras vara 

stadens bästa gevärsskytt, vilket han bevisar genom att skjuta en rabiessmittad hund. Den 

akademiskt upplysta och känslomässigt närvarande fadern framstår därigenom även som 

macho och representerade således väl traditionella maskulina egenskaper.
39

 

 

I förhållande till 1960-talets framställning av ensamstående fäder menar Bruzzi att 1970-talets 

hollywoodproduktion inkluderade en betydligt mer mångfacetterad bild av det amerikanska 

faderskapet. För det första menar hon att den så kallade oacceptabla och förtryckande fadern 

vilken ömsom hatades och fruktades av sina barn var vanligt förekommande. Denna bild av 

den galna och despotiska fadern exemplifieras bland annat i The Great Santini där fadern Bull 

Meachum trots sina många brister får syndernas förlåtelse i och med att sonen försonas med 

och efterliknar faderns beteende efter dennes död.
40

 För det andra menar Bruzzi att 

Hollywood tenderade att framställa arbetarklassens fäder som företrädare för ett dåligt 

faderskap. Tommy DeCoco i Bloodbrothers framställs exempelvis karikatyrlik i och med att 

hans brutalitet och okunnighet kopplas ihop med hans ursprung i den italiensk-amerikanska 

arbetarklassen. Denna bild av arbetarklassens typiska fader står således i skarp kontrast till det 

goda, liberala och kompletta faderskapet som medel- eller överklasspappan Atticus Finch får 

representera i To Kill a Mockingbird.
41

 En av de hollywoodfilmer som uttryckligen behandlar 

medelklassens faderskap är Kramer vs Kramer vars handling kretsar kring en vårdnadstvist 

mellan två föräldrar vilka båda väljer att omprioritera innehållet i sina respektive livsprojekt. 

Bruzzi tolkar filmen som anti-feministisk eftersom den i mångt och mycket utser den 

självständiga och karriärlystna kvinnan (som lämnar man och barn för att finna sig själv) till 

antagonist medan den engagerade fadern som successivt växer in i sin föräldraroll intar 

positionen som protagonist. Fadern Ted Kramer uppvisar dock såväl kvinnligt som manligt 

kodade karaktärsdrag och bryter således med hur flertalet tidigare filmer framställt sambandet 

mellan manlighet och faderskap. Det traditionella faderskapet avfärdas alltså som otillräckligt 

samtidigt som filmen synes hävda att det är just den nya sortens fader snarare än den 

självständiga och frigjorda kvinnan som är bäst lämpad för att se till barnets utveckling och 

välbefinnande.
42

  

 

Bruzzi menar dock avslutningsvis att kärnfamiljen och den traditionella framställningen av 

fadern som en familjeförsörjare återkom under 1980-talet, en tendens som exemplifieras väl 

genom thrillern Fatal Attraction. Fadern i filmen, Dan Gallagher, representerar på många sätt 

denna traditionalism på ett vardagligt vis, han är nämligen vit och av övre medelklass som 

ensam försörjer barn och en hemmafru. I ett svagt ögonblick är han dock otrogen med en 

kvinnlig kollega som börjar förfölja honom och hans familj tills hon slutligen dödas av Dans 

fru. Enligt Bruzzi utgör denna framställning ett uttryck för 1980-talets generellt konservativa 

genuspolitik som satte de traditionella familjevärderingarna på en piedestal. Trots att filmens 

familjefader mestadels framstår som svag eller hjälplös i förhållande till den galna och 
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ondskefulla karriärkvinnan besegras hon ändå av den starka kärnfamiljen.
43

 Utifrån de 

tendenser som Bruzzis undersökning resulterat i synes det enligt mig rimligt att anta att 

variationerna i framställningen av fäder och faderskap har verkat i cykliska förlopp. Till 

exempel återfinns den traditionella familjeförsörjaren i hollywoodproduktioner från såväl 

1950- som 1980-talet och på ett liknande vis figurerar den despotiska patriarken vid 

återkommande tillfällen i filmer från både 1950- och 1970-talet.  

 

3.4 Sammanfattning av forskningsläget 
Sammanfattningsvis vill jag hävda att de studier som utgör den samlade tidigare forskningen 

har en gemensam och ytterst central beröringspunkt. Med undantag för Bergman & Hobsons 

undersökning redogör nämligen alla studier för olika motsatser eller paradoxer som präglat 

faderskapets historiska förändring under andra halvan av 1900-talet. Detta konstaterande vill 

jag även betrakta som den tidigare forskningens främsta förtjänst eftersom det visar på att 

kombinationen av faderskap och film utgör ett öppet forskningsfält som kan tänkas innehålla 

flertalet motstridiga tendenser. Klinth & Johanssons studie visar exempelvis på det 

motsägelsefulla i fackföreningars och statliga myndigheter tillvägagångssätt för att öka antalet 

fäder som var villiga att utnyttja en större del av sin föräldraledighet. De 

informationskampanjer som lanserades under perioden 1974-2000 beskrev visserligen 

svenska fäder som kompetenta föräldrar men eftersom ökad föräldraledighet hos män 

förordades med hjälp av en så kallad möjlighetsretorik sände bland andra Försäkringskassan 

indirekta signaler om att fäderna inte var förstahandsföräldrar i förhållande till mödrarna. En 

annan paradox framträder i Hills undersökning av det tidiga 1980-talets mansrörelse vilken 

under denna period förespråkade ett manlighetsideal där mannen skulle vara en närvarande 

och engagerad far som varken behövde eller borde avstå från sina traditionella manliga 

egenskaper och aktiviteter. Denna åtskillnad mellan det specifikt faderliga och det generellt 

manliga visar att de båda inte alltid utgör två sidor av samma mynt trots att de är intimt 

kopplade till varandra.  

 

Förhållandet mellan ideal och verklighet utgör för övrigt det centrala temat i Johanssons 

artikel där han visar att de män som var nyblivna fäder under 1970- och 80-talet slets mellan 

ett socialt arv i form av det traditionella faderskapet och en önskan om att leva upp till 

samtidens nya faderskapsideal som inkluderade ett tydligare engagemang för barnens 

känslomässiga och sociala välbefinnande. Faderskapspraxisen för dessa män blev en 

kompromiss mellan de båda i och med att de försökte leva upp till moderna normer men oftast 

uppslukades sina karriärer och lät detta bli den främsta delen av deras livsprojekt. Bruzzi 

behandlar till skillnad från den övriga forskningen uttryckligen kombinationen av manlighet, 

faderskap och film när hon visar på ett antal tendenser i Hollywoods framställning av fäder 

och deras faderskap. Tendenserna synes verka cykliskt eftersom såväl den traditionella 

familjeförsörjaren som den despotiska patriarken och den ensamstående fadern återkommer 

regelbundet vid olika tidpunkter i de filmer som producerats efter andra världskriget. En 

generell och kontinuerlig tendens synes dock vara att arbetarklassens faderskap vanligen 

framställdes i dålig dager medan medel- eller överklassens motsvarigheter tenderade att 

kopplas samman med betydligt mer positiva egenskaper.  

 

Trots att Bruzzi framhäver skillnaderna i Hollywoods framställning av arbetarklassens 

respektive borgerlighetens faderskap vill jag rikta en generell kritik mot att den samlade 

tidigare forskningen i alltför hög grad bortser från möjligheten att flera olika faderskap 

utvecklades parallellt. I bland andra Bergman & Hobsons samt Hills respektive studier 
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beskrivs förändringar av faderskap som tämligen enkelspårig, det vill säga att ett visst 

faderskapsideal med tiden tenderar att ersätta ett annat snarare än att företeelsens pluralism 

analyseras. Vidare synes det som att majoriteten av den tidigare forskningen fokuserar på 

1970- och 80-talens manlighetsideal som stod i förändring medan de föregående decenniernas 

föreställningar om exempelvis maskulinitet och faderskap tas för givna och därför i all 

enkelhet beskrivs i termer av traditionella ideal. Den tidigare forskningen behandlar även 

primärt de politiska viljor som ämnade åstadkomma förändringar vad gäller manlighets- och 

faderskapsnormer. Att granska faderskap utifrån makthavares och fåtalet aktionsgruppers 

perspektiv innebär att ett ovanifrånperspektiv anammas men resultaten av dessa 

undersökningar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i det mer populärkulturella källmaterial 

som utgör grunden för min egen studie. Denna avslutande kritik till trots har den tidigare 

forskningen likväl tjänat som värdefulla verktyg i arbetet med att formulera de konkreta 

syftesformuleringar och frågeställningar som presenteras närmare i nedanstående kapitel.  

 

4. Syfte och frågeställningar 
 

Mot bakgrund av att den tidigare forskningen övervägande har studerat politikers och 

aktivisters intentioner finner jag det lämpligt att anamma ett underifrånperspektiv för att 

belysa hur den vardagliga människan resonerade kring sina samtida genusrelationer. 

Undersökningens övergripande syfte kretsar således kring frågan om vilka föreställningar och 

mentaliteter angående faderskap som kan skönjas i svensk spelfilm under perioden 1961-

1980? Vilka aspekter inom framställningen av fäder och deras faderskap förändras respektive 

förblir konstanta genom undersökningsperioden, sett utifrån ett klassperspektiv? För att 

besvara denna övergripande problemformulering har jag utifrån den tidigare forskningen 

utkristalliserat fyra tematiska frågeställningar vilka varit vägledande i analysen av 

källmaterialet. 

 

Fadern som estetisk och sexuell gestalt: Hur framställs fadern estetiskt? Är han proper, 

ordnad och stilig eller ovårdad och oattraktiv? Framställs faderns kropp och handlingar som 

avsexualiserade? 

Relationen mellan fadern och barnen: Vilka strategier använder sig fadern av i sitt 

föräldraskap för att bekräfta och uttrycka sitt faderskap samt vidhålla en viss position i 

förhållande till barnen? Interagerar fadern med sina barn genom att vara strikt, sträng och 

våldsam eller snäll, godhjärtad och tillåtande? Uttrycker han känslor och affektion mot sina 

barn så som ömhet, värme och närhet eller är han frånvänd (eller rent av frånvarande) och 

känslokall? 

Relationen mellan fadern och modern: Vilka strategier använder sig fadern av i sitt 

föräldraskap för att vidhålla en viss position i förhållande till modern? Hur framställs de båda 

i kontrast till varandra och vilka olika uppgifter tillskrivs mannen respektive kvinnan i det 

gemensamma föräldraskapet? 

Faderliga självbilder: Hur beskriver faderskaraktärerna själva sin roll i familjen och hur talar 

de om det goda respektive det odugliga faderskapet? 

 

5. Material, källkritik, avgränsningar och filmanalytisk metod 
 

Audiovisuellt källmaterial utgör knappast den vanligaste grunden för en historisk 

undersökning och detta ger mig en anledning till att ingående resonera kring studiens 

källkritiska och metodologiska överväganden. Till att börja med vill jag konstatera att 

undersökningens primära källmaterial utgörs av sex stycken svenska spelfilmer vilka alla 

producerades mellan åren 1961-1980. Urvalet av dessa filmer har framför allt gjorts med 
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hänsyn till att de alla på ett eller annat sätt avbildar män i egenskap av fäder, oavsett om själva 

faderskapen utgör filmernas narrativa kärnor eller ej. Därutöver figurerar inte enbart 

biologiska fäder i dessa filmer utan såväl mor- och farfäder förekommer. Vid urvalet av 

filmerna har även deras publika popularitet varit en avgörande faktor, det är alltså inte först 

och främst en kanon av filmkritikers hyllade verk som jag har valt att studera trots att kritikers 

och publikens åsikter sammanfallit i flertalet fall. Således vill jag poängtera att de filmer som 

analyseras i studien bör betraktas som ett fåtal tidstypiska audiovisuella exempel vilka speglar 

och representerar sin samtids mentaliteter. Dessa urvalskriterier i kombination med 

önskemålet om att uppnå en så jämn kronologisk spridning som möjligt har mynnat ut i att 

följande sex filmer inkluderas i undersökningen:  

 

Änglar, finns dom? (1961) 

Kvarteret Korpen (1963) 

Jag är nyfiken - gul (1967) 

En kärlekshistoria (1970) 

Scener ur ett äktenskap (1974) 

Vi hade i alla fall tur med vädret (1980) 

 

Utöver att analysera själva filmerna kommer studien även att inkludera de samtida 

sammanställningar av filmernas handling och mottagande som återges i Svensk Filmografi. 

Detta kompletterande textmaterial betraktar jag främst som en sorts försäkring vilken hjälper 

mig att undvika eventuella misstolkningar av filmernas övergripande berättelser. Svensk 

Filmografi är en samlingsvolym om totalt nio band vilka omfattar åren 1897-1999 och 

materialet är sammanställt av Svenska Filminstitutet (SFI). Jag använder mig dock enbart av 

band nummer sex och sju vilka behandlar respektive filmproduktioner under åren 1960-1969 

samt 1970-1979. SFI gav således ut ett band per decennium innan produktionen upphörde vid 

millenniumskiftet till förmån för den digitala motsvarigheten Svensk Filmdatabas. Det tryckta 

materialet återfinns vid Örebro Universitetsbibliotek men med tanke på dess vida spridning i 

egenskap av uppslagsverk står det troligen att finna i alla större svenska bibliotek. De 

specifika exemplar jag har studerat synes inte ha förvanskats genom överstrukna stycken eller 

diverse markeringar i texten och därmed anser jag att äkthetskriteriet kan betraktas som 

uppfyllt. Själva publikationerna av de respektive banden synes vanligen ägt rum några år in på 

det efterföljande decenniet (band nummer sex som behandlar åren 1960-1969 publicerades till 

exempel 1977) och därmed befinner sig materialet relativt nära de sammanfattade filmerna i 

tid och rum. SFI tenderar även att skriva fram filmernas handlingar så neutralt och objektivt 

som möjligt för att sedan under en separat rubrik återge ett genomsnitt av hur filmerna 

mottogs i samtidens dags- och kvällspress. Trots att detta material primärt baseras på själva 

filmerna måste det således delvis betraktas som beroende av de recensioner vilka återfinns i 

bland annat Dagens Nyheter, Aftonbladet och Arbetet. Svensk Filmografi har alltså vissa 

brister eftersom det är sammanfattande snarare än djupgående till sin karaktär men å andra 

sidan utgör detta verk inte undersöknings huvudsakliga källmaterial. Hade denna 

undersökning inkluderat en så kallad receptionsanalys (där mottagandet av filmerna utgör det 

centrala elementet) hade det troligtvis varit lämpligare att hänvisa direkt till 

förstahandskällorna, det vill säga själva recensionerna, men med tanke på att filmernas 

mottagande är sekundärt i detta fall anser jag att detta överskådliga material väl fyller en 

motsvarande funktion. I detta kompletterande tryckta material återfinns dock inte någon 

information angående studiens avslutande film, det vill säga Vi hade i alla fall tur med vädret. 

Den relevanta och kompletterande informationen angående filmens handling återfinns istället 

hos SFI: s elektroniska motsvarighet, Svensk Filmdatabas. Detta elektroniska källmaterial är 

dock delvis ofullständigt, det digitala informationsbladet från Svensk Filmdatabas har 



17 

 

nämligen inte bevarat en sammanställning av hur filmen togs emot av kritiker och publik 

något som troligtvis beror på att filmen aldrig gick upp på bio utan enbart visades via SVT. 

Likväl utgör en faderskaraktär en central gestalt i filmens narration och därför finner jag det 

lämpligt att inkludera den i undersökningen.  

 

Till skillnad från denna studies tryckta källmaterial är de audiovisuella motsvarigheterna 

betydligt svårare att värdera och granska utifrån de kriterier som utgör den traditionella 

källkritikens fundament. Gustafsson menar exempelvis att den konventionella källkritiken 

utformades med framför allt skrivna texter i åtanke och eftersom spelfilmer vanligen betraktas 

som tendensiösa framställningar vilka vanligen är beroende av litterära förlagor eller andra 

källor har dessa audiovisuella lämningar helt sonika strukits från historikers listor över 

godtagbara och pålitliga former av källmaterial.
44

 Gustafsson menar dock att denna 

problematik inte kan förklaras genom att hävda det audiovisuella materialets inneboende 

oduglighet utan benämner snarare källkritikens kriterier som alltför rigida: 

 
Men nya typer av källmaterial kräver nya frågor, frågor som inte nödvändigtvis är ute efter att 

fastställa kronologin i ett historisk skeende eller den politiska hackordningen i en historisk 

händelse. Istället har frågor om föreställningar och mentaliteter alltmera kommit i centrum för det 

historiska intresset i ett försök att nå fram till den vanliga människan och hennes liv. Om man då 

ser på källkritiken som ett minimikrav där den intersubjektiva prövbarheten utgör kärnan borde det 

öppna upp för nya källor, metoder och teorier som kan fungera inom den historiska vetenskapen.
45 

 

Min huvudsakliga källkritik består således av att poängtera för vilket ändamål jag väljer att 

använda filmerna, källmaterialet används inte för att upptäcka så kallad traditionell historisk 

fakta så som när och hur enskilda händelser inträffade. Den traditionella källkritiken används 

för att besvara frågan om ”hur det egentligen var” och i denna aspekt kommer mitt 

audiovisuella material till korta men om frågans sanningsanspråk pragmatiskt omformuleras 

till ”hur människor tänkte, kände och resonerade” vill jag hävda att mitt specifika material 

framstår som betydligt mer användbart. Därutöver vill jag klargöra min medvetenhet om att 

dessa filmer trots sin förmåga att förmedla generella strukturella förändringar i mentaliteter 

och kulturella mönster knappast kommer uppvisa en sammanhållen linjär utveckling utan att 

samtidigt återspegla vissa inbördes individuella variationer. För att enkelt exemplifiera dessa 

variationer vill jag hänvisa till det perspektivbyte som framträder i en jämförelse mellan de 

fyra första och de två sista verken. Studiens båda avslutande filmer, det vill säga Scener ur ett 

äktenskap och Vi hade i alla fall tur med vädret skildrar nämligen faderskapen ur fädernas 

perspektiv medan undersökningens tidigare källmaterial primärt har betraktat det faderliga 

agerande genom söners och döttrars ögon. Det faktum att jag i de två avslutande analyserna 

delvis ändrar perspektiv beror således på att jag vill vara så trogen som möjligt till 

källmaterialets egen framställning. Vid sidan av detta finner jag det också relevant att påpeka 

att alla filmer är mer eller mindre beroende av sina samtida genrekonventioner oavsett om de 

anpassar sig efter dem eller aktivt försöker bryta mot dem.  

 

Undersökningen redovisas kronologiskt men det är viktigt att poängtera att filmerna som 

ingår i studien inte analyserats ur ett konsthistoriskt perspektiv, det är alltså inte det stilistiska 

eller estetiska som står i centrum. Aspekter så som regi, ljussättning och scenografi har helt 

enkelt fått stryka på foten till förmån för de rena narrativa inslagen och det är således 

filmernas berättelser och karaktärer som står i centrum för undersökningen. Gustafsson har 

preciserat ett metodologiskt resonemang där han argumenterar för att en historievetenskaplig 
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analys av audiovisuellt källmaterial bör ske i flera separata men sammanlänkade steg. 

Gustafsson redogör först och främst för själva filmen och dess handling vartefter dess 

mottagande beskrivs i förhållande till den samtida historiska kontexten.
46

 Jag låter mig 

inspireras av Gustafssons resonemang och bryter därmed ned studien av varje enskild film i 

ett mindre antal konkreta delmoment. För det första sammanfattar jag den generella 

beskrivning av filmens handling och mottagande som står att finna i Svensk Filmografi för att 

på så vis undvika misstolkningar och garantera att filmerna i största möjliga mån läses rättvist 

i förhållande till sina samtida förutsättningar. Den andra och viktigaste länken i analyskedjan 

utgörs av att filmernas faderskaraktärer granskas utifrån de fyra frågeställningar som 

specificerades i föregående kapitel. Varje individuell analys avslutas med att de möjliga 

föreställningar kring faderskap, klass och manlighet som filmen anspelar på sammanfattas och 

med detta tillvägagångssätt är det min förhoppning att ett antal idealtyper av de goda 

respektive odugliga faderskapen slutligen kan renodlas. 

 

Avslutningsvis i detta kapitel vill jag poängtera att de olika filmerna belyser de fyra 

frågeställningarna i olika utsträckning. Vissa filmer, så som Kvarteret Korpen, kan bäst 

analyseras utifrån den andra och tredje frågeställningen eftersom denna specifika film låter 

interaktionen mellan fadern och barnet samt skillnaderna mellan fadern och modern stå i 

centrum. Andra filmer, så som Scener ur ett äktenskap, saknar dessa tydliga drag men berör 

ändå faderskapsbegreppet specifikt genom karaktärernas dialog och därmed lämpar sig denna 

film väl att analysera med framför allt den första och fjärde frågeställningen (vilka avser 

faderns estetik respektive självbild) i åtanke. De respektive frågeställningar belyses, besvaras 

och exemplifieras dock över lag med hjälp av att signifikanta scener i de olika filmerna 

återges och tolkas. Precis som att filmerna kan förstås mot bakgrund av sin kontext kan den 

övergripande kontextuella förståelsen förändras genom analysen av dessa kulturella fragment 

och således använder jag mig av en hermeneutisk närläsning av filmerna. Delarna (filmerna) 

och helheten (kontexten) tolkas därmed i förhållande till varandra för att på så vis fördjupa 

förståelsen av de båda parallellt. I anslutning till detta resonemang finner jag det lämpligt att 

poängtera det ofrånkomliga i att ett visst mått av tidsbunden subjektivitet alltid inkluderas i 

granskningen av ett historiskt källmaterial oavsett om detta material är handskrivet eller av 

audiovisuell natur. 

 

6. Bakgrund 
 

Under 1960-talet befann sig Sverige fortfarande i den generellt starka ekonomiska utveckling 

som kännetecknade efterkrigstidens första decennier men detta var en trend som kom att 

mattas av betydligt under mitten av 1970-talet då arbetslösheten steg samtidigt som en låg 

ekonomisk tillväxt avspeglades i de statliga finansernas växande underskott. Denna 

lågkonjunktur fortsatte även under det tidiga 1980-talet vartefter en blygsam återhämtning 

ägde rum fram till det tidiga 1990-talets finanskris. Parallellt med dessa ekonomiska 

svängningar kännetecknades det svenska politiska klimatet av att 1960- och 70-talets 

generella vänsterideologiska radikalisering under de följande decennierna ersattes av en 

nyliberal strömning vilken förordade den fria marknadens principer och riktade skarp kritik 

mot välfärdsstatens höga skattetryck.
47

 Trots att 1960- och 70-talet innehöll formerandet av 

flertalet politiska alternativrörelser bör radikaliseringen inte överdrivas med tanke på att 

samma tidsperiod även inkluderade en rad konservativa ideologiska tendenser, 
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radikaliseringen var trots allt en reaktion mot de traditionella normer och värderingar som 

florerade i samhället vid denna tid.
48

 

 

Filmvetaren Leif Furhammar poängterar att dessa ekonomiska och politiska förändringar 

många gånger avspeglades i den svenska filmkulturen vilken under efterkrigstiden genomgick 

flertalet konstnärliga och kreativa skiften. Enligt Furhammar kännetecknades den tidiga 

efterkrigstiden framför allt av en konstnärlig experimentlusta, krigsårens beredskapsfilmer 

fyllde nämligen inte längre någon funktion och många produktionsbolag var osäkra på vad 

den allt mer kritiska biopubliken egentligen önskade se. Lösningen på detta problem var att ge 

filmskaparna relativt fria tyglar med motivationen att de konstnärliga filmer som kom att 

produceras kunde exporteras till resten av världen via någon av de populära internationella 

filmfestivalerna. Det tidiga 1950-talet utmärkte sig även genom en omfattande ökning i 

antalet besök på svenska biografer, till exempel uppgick antalet biobesök under 1956 till hela 

80 miljoner.
49

 Sju år senare, 1963, hade dock denna siffra halverats till cirka 40 miljoner på 

grund av att allt fler hushåll införskaffat TV-apparater. Den enda samhällsgrupp som bröt med 

denna tendens var tonåringarna som med sin specifika ungdomskultur markerade ett 

avståndstagande från vuxenvärldens motsvarighet. För dessa unga människor framstod 

biografen i stark kontrast till familjens vardagsrum och därmed blev denna mötesplats i 

princip en tillflyktsort för tonåringar. Samtidigt som tonåringarna blev en specifik 

konsumentgrupp tillhandahöll de även stoff till manusförfattare och regissörer vilka i sina 

produktioner började anamma ungdomarnas perspektiv. Trots detta vidhöll de större 

filmbolagen en tudelad produktionsfilosofi där ett fåtal konstnärliga filmer spelades in för 

prestigens skull medan en uppsjö av lättsamma filmer med ett renodlat underhållningssyfte 

producerades för profitens skull.
50

  

 

Det tidiga 1960-talet såg också allt tydligare influenser från andra europeiska filmkulturer 

(bland annat blev den så kallade franska nya vågen tongivande) och med detta följde en ny 

syn på filmen som jämbördig andra konstformer vad gäller regissörers och manusförfattares 

rätt till att uttrycka sig obundet i förhållande till de stora produktionsbolagen.
51

 Mot slutet av 

decenniet politiserades filmkulturen i högre grad utan att de mer konventionella och 

rutinerade filmskaparna för den skull hamnade i onåd. Såväl veteranen Ingmar Bergman som 

mer progressiva nykomlingar så som Bo Widerberg, Jan Troell och Vilgot Sjöman rymdes 

således under samma tak. Spartanska och realistiska samtidsskildringar kom att samsas med 

mer traditionella ateljéproduktioner och således kan det sena 1960- och tidiga 1970-talens 

filmkultur bäst beskrivas som präglad av mångfald och heterogenitet.
52

 I kontrast till denna 

period av omfattande kreativitet beskriver Furhammar det sena 1970- och tidiga 1980-talets 

filmkultur som identitetslös och i kris. Eftersom film är en i allra högsta grad kapitalkrävande 

konstform menar Furhammar att denna kreativa stiltje kan härledas till samtidens allmänna 

lågkonjunktur. Produktionsbolagen och Svenska Filminstitutet påstod dock att denna 

kvantitets- och kvalitetskris berodde på filmskaparnas kreativa oförmåga. Regissörer, 

skådespelare och manusförfattare hävdade i sin tur att orsaken till den negativa trenden stod 

att finna i filminstitutets och produktionsbolagens snåla finansiella stöd. I ett 1980-tal då 

högkonjunktur hade förbytts mot lågkonjunktur och den politiska radikaliseringen avtagit gick 

dock fortfarande komedier hem relativt bra hos publiken, Furhammar poängterar nämligen att 
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upplyftande lustspel över lag tenderar att sälja som bäst när det svenska folket upplever att de 

får det sämre ställt.
53

 

 

7. Undersökning 
 

7.1 Änglar, finns dom? 
Undersökningens inledande källmaterial utgörs av den lättsamma romantiska komedin 

Änglar, finns dom? som regisserades av Lars Magnus Lindgren medan skådespelarensemblen 

bland andra inkluderade Jarl Kulle, Christina Schollin och Sigge Fürst. Handlingen kretsar i 

mångt och mycket kring kärleken mellan Jan Froman, en ung man som efter att ha läst boken 

”Vägen till framgång” sökt arbete som vaktmästare på en bank, och amiralsdottern Margareta 

Günther som är förlovad med en rik skeppsredare. Jan och Margareta träffas på banken och 

ömsesidiga känslor uppstår varpå Jan tar mod till sig och bjuder ut Margareta på en segeltur i 

skärgården. Samtidigt som kärleken mellan de båda börjar växa har Jan fått reda på att en av 

hans kollegor vunnit pengar på kortspel. Tillsammans med sina egna sparade tillgångar lyckas 

Jan framgångsrikt investera vinsten i aktier och därefter i ett antal fastigheter. Bankens chefer 

blir aningen irriterade men samtidigt nyfikna på vem denna okända och begåvade investerare 

kan vara och när det senare framkommer att det är Jan som legat bakom allting erbjuds han en 

plats i bankens styrelse. Margareta har vid det här laget brutit sin förlovning och berättat hela 

historien för sin far som blir rasande och säger sig vilja göra upp med hennes nya oförskämda 

pojkvän. Väl hemma hos Jan hittar dock amiralen, som är en passionerad vapensamlare, en 

gammal hakebössa och Jan erbjuder bössan till amiralen i utbyte mot att han får gifta sig med 

Margareta. Amiralen tvekar men godkänner slutligen erbjudandet och således får kärleksparet 

varandra till slut. Änglar, finns dom? mottogs väldigt väl av sina samtida kritiker vilka 

framför allt hyllade Jarl Kulle i rollen som Jan och Lars Magnus Lindgrens insats som 

regissör. Generellt uppskattades den lättsamma och humoristiska tonen i filmen trots att några 

kritiker invände mot filmens okonventionella sätt att skildra kärleksscener. Dessa kritiker 

ifrågasatte framför allt regissörens val av att skildra kärleksscenerna på ett allvarsamt och 

intimt sätt när resten av filmen präglades av lättsam humor. Kritikerna menade att 

kärleksskildringar av detta slag inte hörde hemma i en komedi men fyller en funktion i ett 

allvarsamt relationsdrama, det var således själva stilbrytningen som kritikerna invände mot 

och inte det faktum att lite naken hud visades närgånget.
54

 Bortsett från att filmen mottogs 

väldigt väl av den samlade kritikerkåren blev filmen strax efter sin premiär en enorm 

publiksuccé då hela 2,8 miljoner svenskar såg filmen på bio.
55

 

 

När publiken först möter fadern, amiral Viktor Günther, sitter han vid familjens stora 

matsalsbord och äter frukost på fint porslin. Familjens stora hus med dess pråliga inredning, 

faderns yrkestitel och det faktum att familjen har en tjänsteflicka utgör alla indikationer om att 

fadern kan sägas tillhöra det högborgerliga samhällsskiktet. I samma scen befästs även 

faderns manlighet genom hans yrkesroll som sjöofficer samt hans passion för tidigmoderna 

handeldvapen. Jag finner det nämligen rimligt att tolka dessa som traditionella manliga 

symboler vilka underförstått sänder signaler om faderns auktoritära makt och förmåga till 

våldsamma handlingar. Fadern framstår välvårdad och proper med noggrant kammat hår, en 

prydligt ordnad mustasch och fläckfri klädsel i form av en amiralskavaj. Den manliga kroppen 

porträtteras dock knappast med hjälp av sexuella anspelningar och fadern uppvisar inte några 

sexuella begär. Fadersgestalten framställs alltså närmast som avsexualiserad samtidigt som 
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han i övrigt framstår som militärt maskulin, prydlig och något återhållsam. Fadern som 

publiken får stifta bekantskap med i denna film är på många sätt och vis en ärkepatriark. Det 

tydligaste exemplet på detta utgörs av att fadern visar ömhet mot dottern genom kramar och 

kyssar så länge hon håller sig på god fot med honom och accepterar de regler som han slagit 

fast.
56

 Problematiskt blir det först när dottern överträder faderns gränser och förordningar 

genom att bryta förlovningen med sin fästman och istället har samlag med sin nya pojkvän. 

Som bestraffning för detta regelbrott ges dottern utegångsförbud utan att någon av filmens 

övriga karaktärer invänder mot denna, till synes, faderliga rätt. Inte ens dottern protesterar 

utan försöker snarast få fadern att ändra sig genom att smöra för honom, hon erbjuder sig 

bland annat att hämta faderns grogg, tobak och tofflor medan han vilar sig i sin fåtölj.
57

  

 

De enda egentliga bristerna i faderns karaktär är hans korta stubin, bryskhet och hans något 

godtrogna förhållningssätt men det är just dessa brister som utgör källan till mycket av 

filmens lättsamma komik. De övriga karaktärerna måste nämligen kontinuerligt lura fadern 

för att få sin vilja igenom och det tydligaste exemplet på detta utgörs av att modern använder 

en slags omvänd psykologi för att dottern ska få följa med sin pojkvän på en segeltur. Modern 

spelar oroad över sjöns nycker vilket får fadern att fnysa tillbaka och hävda att hans dotter 

minsann kan klara en natt på sjön.
58

 Jag finner det rimligt att tolka denna scen i termer av att 

patriarken har lurats utan att hans auktoritet direkt har ifrågasatts. En liknande situation 

uppstår även i filmens slutscen då fadern har givit sig iväg för att klå upp den unge mannen 

som han anser lett dottern i fördärvet. Jan lyckas dock lura amiralen och avleder hans ilska 

genom att samtala om tidigmoderna handeldvapen. Det faktum att Jan mer eller mindre måste 

muta amiralen med en marin hakebössa från 1500-talet för att få gifta sig med hans dotter 

indikerar också att dottern skulle vara just faderns att ge bort.
 59

 Fadern framstår således som 

dotterns ägare och väljer att använda denna mycket specifika ägodel i en bytesaffär utan att 

detta väcker tvivel eller invändningar från de andra karaktärerna, det synes snarare råda 

konsensus om att just detta sätt är det nödvändiga förfarandet om kärleksparet ska få gifta sig 

med varandra. Modern framstår för övrigt i mycket skarp kontrast till faderns auktoritära 

natur då hon är den av de båda föräldrarna som lugnar och tröstar dottern samt visar ett 

engagemang för dotterns känslomässiga välbefinnande.
60

 Det är dock tydligt att modern är 

underordnad fadern eftersom han på ett domderande sätt ger order om att hon ska repetera 

ordet ”uppfattat” efter att han beklagat sig över dotterns beteende.
61

 Fadern samtalar dock inte 

om sin egen roll i familjen och således erbjuder denna del av källmaterialet inget tydligt svar 

på undersöknings fjärde frågeställning. Hans agerande som en beskyddare av dotterns 

sexualitet framstår dock betydligt klarare eftersom han ser det som sin rätt och plikt att genom 

våld tillrättavisa den unge man som tagit dotterns oskuld. 

 

Med tanke på att Änglar, finns dom? gick hem så pass bra hos sin publik säger den en hel del 

om de samtida människornas föreställningsvärld. Något kortfattat vill jag hävda att det var 

godtagbart att satiriskt skämta om den auktoritära fadersgestalten så länge hans patriarkala 

position inte konfronterades och kritiserades med en allvarsam ton. Slutsatsen av detta blir att 

idealtypen om det högborgerliga patriarkala faderskapet i allra högsta grad var levande i de 

samtida människornas föreställningsvärld. En sådan slutsats är inte heller omöjlig med tanke 

på att filmen producerades 1961, det vill säga i en tidsmässig och samhällelig kontext som 
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ännu inte upplevt det sena 1960-talets radikalisering vilken medförde att auktoriteter 

konfronterades på ett öppnare och mer direkt sätt. Utgör då denna framställning ett exempel 

på ett gott eller ett dåligt faderskap? Jag finner det rimligt att anta att Änglar, finns dom? i alla 

fall avbildar ett godtagbart borgerligt faderskap, patriarken framställs trots sina brister 

nämligen i mångt och mycket som en välvillig och öm fader. Det synes inte heller existera 

några konflikter mellan filmens olika karaktärer angående hans faderliga strategier. Ingen 

ifrågasätter hans beteende utan accepterar det snarare och anpassar sina finurliga knep efter 

dessa förutsättningar. I förhållande till de yngre karaktärerna Jan och Margareta, vilka till 

exempel har samlag utanför äktenskapet, framstår dock fadern som komiskt omodern och 

konservativ. Möjligtvis framstår patriarken i detta sammanhang som godtagbar just på grund 

av att han är ganska lättlurad och så länge han besitter denna egenskap inkräktar han 

egentligen inte allt för mycket på de övriga familjemedlemmarnas förmåga till att få sina 

viljor igenom. Jag finner det således rimligt att anta att just denna patriark i grund och botten 

framstår som ett exempel på ett högborgerligt faderskapsideal vilket försiktigt började 

ifrågasättas med hjälp av satir. Den humoristiska framställningen av patriarken skvallrar 

således om att detta specifika faderskapsideal var livskraftigt men ändå på tillbakagång i 

början av 1960-talet. 

 

7.2 Kvarteret Korpen 
Skillnaderna mellan den högborgerliga miljö som avbildas i Änglar, finns dom? och den 

betydligt mer proletära motsvarigheten som återges i Kvarteret Korpen kunde knappast vara 

tydligare, både vad gäller framställningen av fadersgestalterna och de respektive stilistiska 

angreppssätten. Den lättsamma humorn i glada färger som återfinns i Änglar, finns dom? har i 

Kvarteret Korpen ersatts av brutal realism i ett svartvitt format. Bo Widerberg har skrivit 

manus och regisserat detta drama från 1963 i vilket bland andra Thommy Berggren, Keve 

Hjelm och Emy Storm medverkar. Filmen utspelar sig 1936 och handlar om en ung man vid 

namn Anders som bor med sin alkoholiserade far och hårt arbetande mor i ett av Malmös 

fattigaste kvarter. Anders önskar sig bort från tillvaron och när en författardröm vilket sporrat 

honom att skicka in ett manus till ett förlag i Stockholm. Förlaget vill, till hela familjens stora 

glädje, boka in ett möte med Anders men någon publikation av manuset blir dock inte och 

besvikelsen är stor hos framför allt Anders och hans far. Anders söker i sin tur tröst hos 

grannflickan Elsie som lugnar honom med sin kärlek. En tid senare upptäcker Elsie att hon är 

gravid och vill nu gifta sig med Anders. Han ställer sig tvekande till såväl faderskap som 

giftermål och söker råd hos sin far som dock är alldeles för berusad för att tala om sonens 

problem och istället börjar skylla sin egen misär på Anders mor som en gång i tiden varit 

otrogen. Anders frågar upprört modern om hela affären och får till svar att det egentligen var 

faderns dryckesvanor som drev henne till otrohet. Samtidigt har Anders vän Sixten, som är 

fotbollsspelare, lyckats spela in sig i en storklubb och ska nu ge sig iväg på en europaturné. 

Anders beslutar sig för att bryta upp från tillvaron och följa med sin vän till Stockholm. Hans 

mor vädjar till honom att stanna kvar och ta hand om sin gravida flickvän men Anders beslut 

står fast och slutligen lämnar han misären för att förverkliga sina författardrömmar.
62

 Filmen 

bemöttes med jubel och applåder från en enig kritikerkår som generellt hyllade 

skådespelarnas insatser och i synnerhet prisade Keve Hjelm i rollen som Anders far. Även 

Widerbergs regi höjdes till skyarna, hans förmåga att på ett livfullt sätt berätta en gripande 

historia samt skildra hela miljöer (och inte enbart handlingens drivande konflikter) realistiskt 

upplevdes som en frisk fläkt i svensk filmkultur vilken ditintills mestadels präglats av 
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ateljéproduktionernas konventioner. Några kritiker gick så långt som att kalla filmen ett 

mästerverk med scener vilka borde gå till den svenska filmhistorien.
63

 

 

När publiken först får stifta bekantskap med filmens faderskaraktär promenerar han och sonen 

hem genom deras mycket nedgångna bostadsområde och in i familjens trånga lägenhet. 

Familjens levnadsvillkor och det faktum att fadern sporadiskt försörjer sig genom enstaka 

ströjobb indikerar att familjen tillhör arbetarklassen. Fadersgestaltens estetik ger dock överlag 

ett ganska propert intryck, fadern är nämligen normalbyggd och klär sig uteslutande i kostym 

eller kavaj trots att klädseln i fråga synes vara något sliten. Fadern är alltid renrakad med en 

prydligt kammad mittbena, bortsett de tillfällen då han är kraftigt berusad och kommer hem 

med trasiga kläder, bandage på handen och tilltufsad frisyr.
64

 I likhet med föregående film 

framställs inte den manliga kroppen med hjälp av några som helst sexuella anspelningar och 

faderskaraktären uppvisar inga sexuella begär mot varken sin fru eller någon annan kvinna 

eller man, fadern framstår således i mångt och mycket som avsexualiserad. Samtidigt ger 

fadersgestalten ett intryck av att han en gång i tiden varit ganska stilig men att det estetiska 

förfallet nu är ett faktum trots hans tappra försök att vidhålla en finare och medelklassaktig 

fasad. Fadern framstår nämligen som belevad i sitt sätt att föra sig, han talar till exempel om 

hur allmänbildande det är att dricka fin cognac så som Renault och Martell samtidigt som han 

beklagar sig över den smörja han måste hålla till godo med när hans trängs med ”drägget” på 

stadens krogar. Fadern vill således framstå som tillhörande en annan socialgrupp än vad han i 

realiteten gör.
65

  

 

Så länge fadern är nykter visar han ömhet gentemot sonen samt stor glädje inför densammes 

framgångar som författare. Fadern blir till exempel så pass exalterad över nyheten att sonen 

ska få åka till Stockholm och sitta i möte med ett förlag att han kramar om honom innan de 

båda börjar dansa runt i familjens vardagsrum. Detta sker dock först efter att fadern med stor 

inlevelse har föreläst för sonen om hur man beter sig i affärsmöten, förhandlar traktamenten 

samt visat hur en riktig affärsman alltid håller sin cigarr i vänster hand för att på så sätt vara 

redo att möta ett oväntat handslag. Sonen svarar med repliken ”Du är fantastisk, pappa!” och 

det är således tydligt att han beundrar faderns kunskaper och uppskattar de råd han ger.
66

 

Faderns beteende är emellertid som förbytt när han är berusad, något som inte enbart visar sig 

i hans agerande gentemot sonen utan även i det faktum att hans faderliga självbild förändras 

till det sämre. I och med att fadern missbrukar alkohol blir han närmast likgiltig inför de 

problem hans son brottas med. En scen som tydligt illustrerar denna tendens och således slår 

fast faderns oduglighet utspelar sig i familjens kök. Fadern och sonen har samtalat kring 

faderns affärsmässiga brister när den förstnämnde plötsligt påstår sig vara uppfinnare, han har 

nämligen uppfunnit en dykarklocka som han klättrar in i varje gång han dricker alkohol. Kvar 

utanför denna metaforiska klocka är hans son och fru vilka blir mer och mer betydelselösa 

desto djupare han sjunker. Fadern är alltså medveten om att han närmar sig botten men säger 

samtidigt att han ”[…] skiter i familjen på andra sidan glaset”. Sonen menar att han kan slå in 

dykarklockans ruta varpå fadern svarar med att det är omöjligt eftersom ”[…] glaset är för 

tjockt, det är gjort av 20 års brännvinssupande”. När fadern slutligen däckar på köksgolvet 

börjar sonen bädda hans säng men ångrar sig, går därifrån med uppgiven min och låter fadern 

ligga kvar på golvet.
67
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Ytterligare en signifikant scen äger rum efter att sonen fått besked om att han själv ska bli 

pappa och antagligen måste gifta sig med sin flickvän. I ren desperation ber sonen sin far om 

råd med orden ”Fan pappa, vad ska jag göra? Du måste hjälpa mig, du är ju min far” men 

fadern är alldeles för berusad för att vara till någon hjälp och erbjuder istället sonen en sup 

och menar att han är välkommen in i dykarklockan. Sonen tvekar och frågar: ”Kan jag inte få 

känna någon respekt för dig pappa? Finns det inget jag känner mig stolt över att du är min 

far? Som när jag var liten, minns du att du visste mer fotboll än de andra papporna och du 

förklarade vad offside var?” Fadern svarar inte på frågorna utan konstaterar bara ”Jag sjunker, 

sjunker och du är som en fisk för mig” varpå sonen börjar gråta hysteriskt och slår sin far 

upprepade gånger, fadern slår dock inte tillbaka utan skyller snarare apatiskt hela sin misär på 

sin frus otrohet.
68

 I likhet med den föregående scenen är det alltså faderns alkoholmissbruk 

och tillhörande känslomässiga likgiltighet som definierar arbetarklassens dåliga faderskap. 

Det faktum att fadern en gång i tiden varit en man som sonen såg upp till indikerar även att 

motsatsen, det vill säga det goda faderskapet, existerar som ett svunnet eller ouppnåeligt ideal. 

Ytterligare en kontrast till fadern utgörs av den hårt arbetande modern som förutom att arbeta 

som städerska sköter om hemmet, tvättar sonens kläder samt lagar mat. Utöver dessa bördor 

axlar hon även faderns arbetsuppgifter som reklamutdelare när denne istället för att arbeta har 

valt att gå på fotboll.
69

 I relation till den alkoholiserade fadern som även synes vara en 

misslyckad familjeförsörjare framstår således modern som något av en hjältinna vars enda 

egentliga sorg i livet är att hon inte kunnat spendera tillräckligt mycket tid med sonen då hon 

mer eller mindre tvingats till att försörja familjen på egen hand.  

 

Analysen av detta källmaterial mynnar således ut i att arbetarklassens odugliga faderskap 

inkluderar föreställningar om en alkoholiserad och likgiltig man som varken försörjer familjen 

eller ger sin son det känslomässiga stöd han efterfrågar. Den glimt av arbetarklassens goda 

faderskap (vilket mer eller mindre gått förlorat i botten på en flaska) som stundtals möter 

åskådaren verkar som en slags motbild, det vill säga att den nyktra pappan som bryr sig om 

sin sons problem och ger denne råd och hjälp representerar den sortens faderskap som en son 

kan respektera och känna stolthet över. Filmen utspelar sig visserligen 1936 men eftersom en 

film med ett historiskt tema säger mer om sin egen produktionskontext än om tiden som 

skildras bör således alkoholism, känslomässig likgiltighet och oförmåga att försörja familjen 

betraktas som egenskaper vilka definierade människors föreställningar kring arbetarklassens 

dåliga faderskap under det tidiga 1960-talet. I anslutning till detta konstaterande finner jag det 

nödvändigt att relatera till filmens slutscen vilken skildrar hur sonen bryter upp från tillvaron 

och lämnar misären bakom sig.
70

 I en renodlad klassanalys kan det visserligen hävdas att 

sonen först och främst lämnar den arbetarklassmiljö som tynger ner honom och således sätter 

sin egen individ framför kollektivet men det kan även vara fruktbart att inkludera sonens 

relation till sin far i denna ekvation. För att sonen inte ska gå sin faders öde till mötes och 

upprepa ett mönster av odugligt faderskap söker han sig helt enkelt ur den miljö som utgör 

roten till det onda. Arbetarklassmiljön och det dåliga faderskapet synes således vara intimt 

länkade till varandra och för att sonen själv inte ska bli en alkoholiserad odugling väljer han 

att fly oavsett vilka konsekvenser beslutet för med sig för de människor han lämnar bakom 

sig. Paradoxalt nog blir han i och med detta beslut en representant för ett annat slags odugligt 

faderskap eftersom han väljer att lämna sitt ofödda barn utan en närvarande far och med tanke 

på hur pass mycket hans mor skäms över sonen kan beslutet inte tolkas som något annat än ett 

uttryck för ett alternativt odugligt faderskap. 
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7.3 Jag är nyfiken - gul 
Skildringen av arbetarklassens faderskap synes vara ett återkommande tema inom det 

källmaterial som kommit till under 1960-talet. I likhet med Kvarteret Korpen figurerar 

nämligen en fadersgestalt ur arbetarklassen även i den dokumentära spelfilmen Jag är nyfiken 

– gul. Denna film producerades 1967 och för regin stod Vilgot Sjöman medan bland andra 

Lena Nyman, Börje Ahlstedt och Peter Lindgren medverkade som skådespelare. Filmens 

metanarrativa inslag tar sin början med att regissören Vilgot, som har ett förhållande med 

teatereleven Lena, bestämmer sig för att göra ett kollage av sitt samtida samhälle. Med 

bandspelare och kamera i högsta hugg ger sig Lena ut för att ställa frågor kring klassamhället, 

demokrati och diktatur samt kvinnans ställning. Såväl politiker som metallarbetare, 

fackpampar och värnpliktiga tvingas bekänna färg i hennes intervjuer innan hon arkiverar alla 

erfarenheter från sin undersökning i sin lägenhet, vilken givits epitetet Nymans Institut. Lena 

delar den illa åtgångna lägenheten med sin ensamstående far som jobbar i en ram- och 

tavelaffär. Fadern som under 1930-talet deltog på republikanernas sida i det spanska 

inbördeskriget är idag lätt alkoholiserad och måste låna pengar av Börje, en ung man som 

jobbar som expedit i en herrekipering. Börje har fästmö och barn men lockas inte direkt av 

tanken på äktenskap och inleder därför en affär med Lena. När hon efter en tid får reda på att 

Börje har familj flyr hon till Småland för att finna sig själv genom yoga och asketism. Börje 

följer efter henne men vad som började som en passionerad erotisk affär bryts sönder av de 

bådas skilda inställningar till livet och slutar med att pacifisten Lena brutalt gör upp med 

manssamhället. I en drömlik sekvens binder hon nämligen fast ett fotbollslag vid ett träd 

innan hon skjuter och kastrerar Börje. Desillusionerad återvänder Lena till Stockholm där hon 

efter ett bråk med sin far förstör hela sitt arkiv. Lena och Börje måste dock uppsöka klink för 

att bli av med den skabb som de ådragit sig under sina sexuella äventyr, i och med kuren 

tvättas de sista minnena av deras relation bort. Filmen återvänder till det metanarrativa 

inslagen i och med att Vilgot fattar tycke för en ny och yngre teaterelev samtidigt som Lena 

och Börje har funnit varandra i privatlivet. Den svenska kritikerkåren var enig om att Lena 

Nymans insats var briljant och att filmen på ett centralt sätt utmanade konstnärliga och 

samhälleliga normer. Däremot var kritikerna oense om hur pass väl filmens olika segment 

fungerade som en helhet, vissa menade att Sjöman ville för mycket med sin produktion och 

att filmen stundtals framstår som inkonsekvent i sin kvalitet. Andra kritiker försvarade 

Sjömans angreppsätt och menade att filmens politiska syfte var viktigare än dess eventuella 

brister i den konstnärliga kvaliteten. Oavsett vad kritikerna tyckte rönte filmen publika 

framgångar såväl nationellt som utanför Sveriges gränser. I USA blev filmen en enorm succé 

trots att endast tio stater visade den och 1975 hade närmare 1,3 miljoner människor sett filmen 

på svenska biografer.
71

 

 

Faderskaraktären vid namn Rune framstår till sitt utseende som tämligen tärd och ovårdad. 

Denna något tunnhåriga man med en antydning till skäggstubb går vanligen klädd i linne eller 

med överkroppen bar utan att hans manliga kropp för den skull framställs genom en rad 

sexuella anspelningar. Eftersom denna ensamstående fader inte heller uppvisar några uttryck 

för sin sexualitet är det således ännu en avsexualiserad fadersgestalt som avbildas i 

källmaterialet. Att denna fadersgestalt har en bakgrund i arbetarklassen framstår som tydligt 

då han lönearbetar som tillverkare av tavelramar, bor i en liten och sliten lägenhet samt har 

stridit i Spanska inbördeskriget på socialisternas sida.
72

 I filmen figurerar dock ännu en 

fadersgestalt, nämligen den unge mannen Börje och hans sexualitet framställs på ett helt 

annorlunda sätt jämfört med Runes motsvarighet. Förutom att hans kropp visas helt naken i 
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samband några av filmens många samlagsscener framstår denna mans sexuella begär närmast 

som omättliga med tanke på att han vid en tidpunkt i narrationen alternerar mellan tre olika 

partners. Det intressanta med denna framställning är emellertid att Börje får utlopp för sina 

lustar utanför hemmets lugna vrå, källmaterialet avbildar nämligen inte ett intimt umgänge 

mellan Börje och hans fästmö (tillika mor till hans barn) utan enbart hans sexuella otrohet 

med Lena.
73

 Detta indikerar att faderskaraktären faktiskt framställdes med sexuella begär men 

att dessa begär tyglades och dirigerades bort från den närmaste familjära omgivningen.  

 

Fadern Runes relation till dottern Lena framställs som högst problematisk och kantad av 

missämja över den lilla familjens bristande levnadsstandard och deras generellt svåra 

ekonomiska förhållanden. Att det odugliga faderskapet skulle vara kopplat till materiella ting 

och en oförmåga att försörja dottern antyds genom att fadern har lånat pengar av sin dotter 

samt ligger efter med återbetalningen. Meningsskiljaktigheterna kring lånet eskalerar till 

svordomar och skrik i och med att dottern vrålar ”Far åt helvete med dig!” inifrån sitt låsta 

sovrum varpå fadern suckar uppgivet och säger ”Jävla jänta […] jag skiter i henne”.
74

 Denna 

tendens blir ännu tydligare i och med en av filmens sista scener då dottern har återvänt till 

Stockholm efter sin smålandsresa. Fadern frågar var dottern hållit hus hela sommaren och 

menar att han skämts inför sina arbetskamrater eftersom han inte vet var hans egen dotter varit 

varpå följande dialog äger rum: 

 
Fadern: Tänker du ge dig iväg hemifrån? 

Dottern: Kallar du det här för ett hem? 

F: […] Har jag inte gjort allt jag kan? 

D: Det är bara ditt dåliga samvete! Det är bara ditt dåliga samvete! Kommer du ihåg skolan, kommer du 

ihåg skolavslutningen som du var på? Den första och enda!? Fyn fan vad jag skämdes! Gud så jag 

skämdes över dig! Tror du att jag någonsin kunnat ta hem någon hit, till det här!? Du är inte klok! Du har 

bara gjort en enda bra sak i hela ditt jävla liv och vet du vad det var? Jo, det var när du åkte till Spanien. 

Varför stannade du inte, varför stannade du inte, varför kom du hem med detsamma som en jävla råtta!?
75

 

 

Denna dialog menar jag visar på två tydliga tendenser rörande arbetarklassens manlighet och 

faderskap. För det första förtydligas faderns oförmåga att försörja dottern i tillräcklig mån, det 

är tänkbart att en stor del av hans lön går åt till alkohol och att de båda därför är fast i det 

nedgångna bostadsområdet vilket dottern känner skam över. För det andra skäms dottern över 

faderns antydda feghet under spanska inbördeskriget och således har faderns manlighet, mod 

och politiska beslutsamhet ifrågasatts på samma gång. Den enda scen som inte avbildar 

missämja mellan far och dotter utspelar sig på faderns arbetsplats i och med att de båda 

mycket öppenhjärtigt samtalar om dotterns intima relation till Börje. Dottern blir i denna scen 

upprörd över att Börje undanhållit det faktum att han har flickvän och barn varpå den smått 

berusade fadern börjar sjunga folkvisor för att lugna dottern och få henne på andra tankar. 

Dottern verkar uppskatta faderns något tafatta försök till tröst och visar ömhet tillbaka genom 

att luta sin panna mot honom medan hon rättar till hans skjorta.
76

 Faderskaraktären Rune i Jag 

är nyfiken - gul må i mångt och mycket framstå som en lätt alkoholiserad och misslyckad 

familjeförsörjare men trots dessa brister uppvisar han i denna specifika scen ett försök till en 

känslomässig närvaro samt ett engagemang för dotterns kärleksliv och generella emotionella 

välbefinnande. Med särskild hänsyn till dotterns positiva reaktion på hans försök måste detta 

ändå tolkas som ett uttryck för arbetarklassens goda faderskap. Till skillnad från Änglar, finns 

dom? och Kvarteret Korpen förekommer det i Jag är nyfiken - gul ingen förstående eller hårt 
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arbetande moder som dottern kan söka tröst och stöd hos när fadersgestalten agerar 

problematiskt. I egenskap av ensamstående förälder blir således fadern bärare av alla de 

åtagande vilka kan räknas till ett föräldraskap. Den mor som figurerar indirekt i Jag är nyfiken 

– gul genom faderns och dotterns dialog framstår snarast som en värre förälder än fadern och 

benämns av dottern som en ”satmara” eftersom modern en gång i tiden övergav henne.
77

  

 

Slutsatserna av denna analys är att många av de tendenser som förekommer i Kvarteret 

Korpen återfinns även i denna skildring av arbetarklassens faderskap. Det odugliga 

faderskapet kopplas i Jag är nyfiken – gul återigen intimt samman med en skamlig faderlig 

oförmåga att i tillräcklig mån kunna försörja barnen, något som stärker det rimliga antagandet 

om att just dessa egenskaper utgjorde centrala inslag i de samtida människornas definition av 

arbetarklassens faderskap. I nära anslutning till detta faktum figurerar även återigen alkoholen 

som en källa till stor problematik och som en symbol för det dåliga faderskapet. Sist men inte 

minst definieras det goda faderskapet i Jag är nyfiken – gul på ett fullt jämförbart sätt med 

Kvarteret Korpens motsvarighet. Fadersgestalterna i de båda filmerna visar nämligen bitvis 

prov på engagemang för sina barns emotionella välbefinnande och det är just vid dessa 

tillfällen som de framstår i bättre dager hos sina barn. Med tanke på de publika framgångar 

Jag är nyfiken – gul skördade finner jag det rimligt att anta att de samtida föreställningarna 

kring arbetarklassens odugliga faderskap innefattade en ekonomisk oförmåga i kombination 

med överdriven alkoholkonsumtion. I skarp kontrast till dessa aspekter som definierar det 

odugliga faderskapet synes faderns stora emotionella kapacitet vara en central beståndsdel i 

samtidens föreställningar kring det goda faderskapet.  

 

7.4 En kärlekshistoria 
En kärlekshistoria är en romantisk och tragikomisk berättelse i regi av Roy Andersson som 

utkom 1970. I filmen medverkar bland andra Rolf Sohlman och Anne-Sofie Kylin vilka spelar 

ett par förälskade tonåringar vid namn Pär och Annika. Som åskådare får man möta 

ungdomarnas bakgrund och hemförhållanden samt bevittna hur de båda tonåringarna träffas 

och fattar tycke för varandra. Filmens övergripande tema kan sägas vara den rädsla, osäkerhet 

och glädje som hör till unga människors första förälskelse samtidigt som 

föräldragenerationens mondäna verklighet hela tiden finns närvarande i bakgrunden. 

Föräldrarna är nämligen bittra över att vara fast i sin tråkiga tillvaro och frustrerade över att 

de inte har kunnat uppfylla sina livsdrömmar. I filmens inledning konstaterar Pärs farfar att 

dagens tillvaro inte är konstruerad för ensamma människor medan resten av filmens scener 

egentligen fungerar som illustrationer av detta påstående. Annikas föräldrar som har varit 

gifta ett antal år har till exempel inte längre något substantiellt att säga till varandra och 

således skapas en atmosfär av ensamhet trots att filmens karaktärer har både familj och 

vänner. Filmens avslutande episod utspelar sig vid en sommarstuga där de två ungdomarnas 

respektive familjer ska arrangera en kräftskiva. Efter några supar lättar den tryckta 

stämningen och gästerna börjar dansa, bli förtroliga och slutligen vänslas med varandra 

samtidigt som underliggande aggressioner och konflikter kommer till ytan. Vid gryningsfisket 

upptäcker gästerna att Annikas pappa är borta och ett intensivt letande tar vid i tron att han i 

sin desperation har dränkt sig. Gästerna letar febrilt vid en dimmig strand tills de lättat 

upptäcker att den saknade, något full och förvirrad, själv hjälper till i sökandet och att de alla 

således kan återvända till sommarstugan. Filmen möttes av blandade men övervägande 

positiva recensioner där de unga amatörskådespelarna hyllades för sina insatser samtidigt som 

det rådde delade meningar inom kritikerkåren rörande Roy Anderssons regi. Några hävdade 

att filmen saknade en egentlig idéstomme och att balansen mellan filmens olika delar var 
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bristfällig medan andra kritiker hyllade regissörens förmåga att poetiskt fånga miljöer och 

stämningar samtidigt som de menade att den långsamma och ojämna rytmen var nödvändig 

med tanke på att det är just så vardagen ser ut för de flesta människor. I stort sett hyllades 

dock filmen och Roy Andersson betraktades som en ung och lovande regissör. Filmen gick 

hur som helt hem hos publiken med tanke på att över 700 000 svenskar såg den på bio i och 

med dess premiär 1970.
78

 

 

De båda huvudsakliga faderskaraktärerna som förekommer i detta källmaterial framställs 

överlag som prydligt klädda, välklippta, renrakade och med en viss fysisk rondör. Vanligen 

klär de sig i skjortor och kavajer även om dessa inte är av samtidens absolut modernaste mode 

och således framstår fäderna i mångt och mycket som estetiskt alldagliga. Ingen av fäderna 

uppvisar sexuella begär vare sig mot sina fruar eller mot andra kvinnor och män, inte ens när 

de båda fäderna blir berusade under en kräftskiva och övriga gäster börjar vänslas väcks några 

sådana känslor. De båda är mer intresserade av att föra ett prestigeladdat och stundtals 

aggressivt förolämpande samtal om sina respektive val av yrkesliv. Annikas far, John, som är 

en försäljare av vitvaror försöker desperat att sälja ett kylskåp till Pärs pappa, Lasse, och 

menar att det är precis vad deras sommarstuga behöver. Pärs far, som äger en bilverkstad, 

kontrar med en syrlig kommentar om att Johns bil behöver fräschas upp varpå han blir 

utskrattad och kallad för bilskojare.
79

 Denna konversation ger således en fingervisning om i 

vilket samhällsskikt fäderna bör placeras, de innehar visserligen inte några högstatusjobb men 

eftersom de är mer eller mindre framgångsrika småföretagare lönearbetar de inte heller och 

kan därmed bäst beskrivas som småborgerliga. 

 

Trots att det förekommer flera olika fadersgestalter i detta källmaterial vill jag påstå att ingen 

av dem visar prov på ett aktivt faderskap, vilket trots allt har varit fallet med 

faderskaraktärerna i de övriga filmerna. Med detta menar jag att de fäder som tidigare 

förekommit i källmaterialet trots allt interagerade med sina barn på mer eller mindre positiva 

sätt, i En kärlekshistoria utgör snarare avsaknaden av aktiva fäder det generella mönstret. 

Fäderna synes snarare mer bekymrade över sin egen situation i tillvaron och vilka 

konsekvenser en låg ekonomisk status får för dem och deras barn. Ett tydligt exempel på 

denna tendens utgörs av den scen där Annikas pappa sitter i familjens vardagsrum och väntar 

på att dottern ska komma hem efter en kväll ute med Pär. Medan han väntar smuttar han 

intensivt på ett glas cognac och ställer in siktet på sitt jaktgevär, vilket rimligtvis även kan 

tolkas som en symbol för faderns ganska traditionella manlighet. När dottern väl kommer hem 

visar han inget intresse för var hon varit och vad hon haft för sig, varken på ett älskvärt 

bekymmersamt sätt eller på ett upprört och strängt vis. Fadern beklagar sig snarare över att 

familjen är fattig (trots att de inte direkt lever i en proletär misär) varpå dottern lämnar 

rummet under tystnad.
80

 Talande för detta källmaterial är också att det emotionellt 

frånvarande faderskapet varken värderas som positivt eller negativt av filmens övriga 

karaktärer, ingen av barnen synes nämligen klaga på förhållandet till sina pappor samtidigt 

som fädernas brist på aktivt faderskap inte utgör direkta källor till filmens konflikter. 

Mödrarna framställs därutöver på ett likvärdigt vis som fäderna och därmed verkar dessa 

kvinnor knappast som positiva emotionella motpoler till ett eventuellt problematiskt 

faderskap. Det är således symptomatiskt att endast Annikas moster av filmens alla vuxna 

karaktärer visar intresse för flickans känslomässiga välbefinnande genom att fråga om hennes 

pojkvän och samtala kring livet i allmänhet.
81

 Det är dock fullt tänkbart att detta är en 
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medveten framställning från filmskaparnas sida eftersom detta till synes distanserade 

föräldraskap spär på filmens tragikomiska aura av mänsklig ensamhet (detta är ett tema som 

för övrigt återfinns i många av regissören Roy Anderssons andra verk, till exempel Gilliap). 

Utöver detta konstaterande vill jag även hävda att ungdomarnas kärlek framstår som djupare 

och betydligt mer romantisk i och med att föräldrarnas frustrationer och ensamhet utgör 

narrationens fond. Den enda scen som uttryckligen behandlar faderliga självbilder skildrar hur 

Annikas berusade pappa fullständigt förlorar fattningen under den tidigare nämnda 

kräftskivan och skrikandes ger sig av i skogen efter att han proklamerat sin avsky för hela 

mänskligheten, varpå följande monolog äger rum:  

 
… och min dotter, hon ska härifrån. Med en gång! Det ska inte bli någon torpare av henne, inte! Hon ska 

bli rik, rik, rik, rik! Har ni hört det!? Hon ska inte krusa för andra jävlar! Som jag har fått göra… Fördärva 

sitt liv på en jävla massa skit! Hon ska ha pengar, pengar, pengar, pengar! Det är det enda som duger i 

den här jävla tillvaron! Det vet jag, det vet jag, det vet jag! Annars trampar de på dig! Krossa dem! 

Trampa på dem, Annika! Stampa på dem, Annika!
82

 

 

Av monologen att döma hoppas den något uppgivna fadern att hans egen medelmåttighet inte 

ska överföras till dottern och önskar således att hon ska få en högre livskvalitet än den han 

varit förmögen att ge henne. Faderns oförmåga att ge dottern tillräcklig ekonomisk lycka och 

säkerhet spär troligtvis på hans frustration med sig själv och därmed anser jag det rimligt att 

anta att denna negativa faderliga självbild är nära kopplad till förmågan att försörja barnen 

materiellt. Sammanfattningsvis vill jag alltså hävda att det tidiga 1970-talets föreställningar 

kring det ogudliga småborgerliga faderskapet till största del baserades på faderns eventuella 

oförmåga att tillhandahålla en viss grad av socioekonomisk status till sina barn. Trots att 

fädernas emotionella distans till sina barn stundtals framställs som sorglig synes detta 

knappast vara det främsta kännetecknet för ett dåligt faderskap och detta är en aspekt som 

avviker från de tendenser som återfunnits i studiens övriga filmer, vilka alla på ett eller annat 

sätt tydligt betonar omfattande faderlig emotionell kapacitet som ett uttryck för ett gott 

faderskap. 

 

7.5 Scener ur ett äktenskap 
Scener ur ett äktenskap är ett relationsdrama från 1974 vars ursprungliga serieproduktion för 

tv-formatet klipptes ner till en långfilm och distribuerades såväl i Sverige som utomlands. För 

manus och regi stod Ingmar Bergman medan Erland Josephson och Liv Ullman gestaltade 

berättelsens huvudkaraktärer. I fokus för filmens handling står frågan om det är möjligt för två 

människor att leva tillsammans hela sitt liv och med detta som utgångspunkt skildras hur 

relationen mellan huvudkaraktärerna Johan och Marianne förändras från ett idylliskt 

äktenskap till ett känslomässigt helvete. Det gifta paret har två döttrar och allt verkar 

inledningsvis vara frid och fröjd, i början av filmen visar nämligen paret stolt upp sitt hem och 

sin familj för en reporter från en damtidning som gör ett så kallat hemma-hos-reportage. 

Gradvis börjar dock äktenskapet mellan Johan och Marianne knaka i fogarna och till synes 

betydelselösa problem eskalerar till intensiva konflikter. Efter en oväntad graviditet och 

påföljande abort börjar brister i deras sexliv framträda och Johan inleder därmed en affär med 

en mycket yngre kvinna vid namn Paula. Johans affär mynnar ut i en separation mellan 

honom och Marianne och slutligen genomför de en skilsmässa vilken kan beskrivas som allt 

annat än vacker. Efter denna stormiga separation gifter såväl Johan som Marianne om sig med 

sina respektive nya partners men inser att de inte kan hålla sig ifrån varandra och inleder 

därmed en kärleksaffär som baseras på nygamla känslor. Scener ur ett äktenskap bemöttes 

med blandade, om än övervägande positiva, reaktioner från de kritiker som följt Bergmans 
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tidigare produktioner på nära håll. Överlag menade vissa att verket inte var lika bra som hans 

tidigare skapelser för film och teater men att berättelsen ändå var väl anpassad till tv-mediet. 

Kort och gott betraktades det av kritikerkåren inte som ett mästerverk men likväl uppfattades 

det som en spännande relationsskildring med rika möjligheter till identifikation. I övrigt var 

det framför allt de båda huvudrollsinnehavarnas levande människoskildringar som prisades. 

Scener ur ett äktenskap blev en av SVT: s största framgångar under det tidiga 1970-talet, 

seriens femte avsnitt sågs nämligen av hela 3,5 miljoner svenskar (48 % av den dåvarande 

befolkningen) medan de genomsnittliga tittarmätningarna för serien som helhet uppmättes till 

2,6 miljoner.
83

 

 

Det är till att börja med tydligt att det äkta paret lever ett bekvämt högborgerligt liv, Johan är 

docent vid psykotekniska institutionen medan Marianne arbetar som familjerättsjurist och de 

båda framhåller att de kommer från välbärgade familjer eftersom deras respektive fäder är 

läkare och advokater. Faderskaraktären i Scener ur ett äktenskap kan för övrigt bäst beskrivas 

som välvårdad och prydlig till sitt yttre. Fadern framstår nämligen som normalbyggd i sin 

fysik och klär sig vanligen i slips och kostym, i kombination med denna felfria klädsel har han 

vågigt kammat hår och ett välansat helskägg. Den manliga kroppen framställs dock inte med 

hjälp av några sexuella anspelningar, sexscenerna är exempelvis inte lika närgångna som i Jag 

är nyfiken - gul och därmed skildras den manliga sexualiteten i detta källmaterial som fullt 

påklädd. Med detta menar jag att faderskaraktärens sexuella begär gentemot kvinnor aldrig 

skildras med hjälp av närgångna detaljer. När det äkta paret i inledningen av filmen intervjuas 

av en reporter beskriver även fadern sig själv som sexig och en storartad älskare medan han 

lite nonchalant röker sin pipa.
84

 I samma veva beskriver han sig även som en god familjefar 

vilket leder in denna analys på frågeställningen om den faderliga självbilden. Egentligen finns 

det inte mycket annat att studera i detta specifika källmaterial med tanke på att parets döttrar 

aldrig medverkar aktivt i handlingen med några repliker. Interaktionen mellan fadern och hans 

döttrar skildras således inte men genom det äkta parets dialog avslöjas en tydlig bild kring 

mannens plikter och agerande som pappa. Som jag redan påpekat beskriver fadern 

inledningsvis sig själv som en god familjeman men i takt med att äktenskapet knakar i fogarna 

och slutligen brakar samman vill jag påstå att fadern gradvis faller mot ett odugligt faderskap. 

 

I den första av totalt tre signifikanta scener får Johan reda på att han ska bli pappa för tredje 

gången men reagerar inte särskilt entusiastiskt och på moderns fråga om en eventuell abort 

svarar han ”[…] det får du bestämma, det är ju du som får ansvaret, besväret och glädjen”. 

Modern blir något upprörd och frågar igen om han verkligen vill ha ett barn till varpå fadern 

svarar att han ”[…] i alla fall inte har något att invända”.
85

 Denna tendens till likgiltighet inför 

sitt faderskap återkommer även i en scen som äger rum längre fram i filmen då paret har 

separerat och deras båda döttrar bor hos modern. Modern påminner fadern om att han har 

missat döttrarnas födelsedagar och att hon köpte presenter till dem från honom i ett försök att 

dölja detta misstag. Det kommer dock fram att döttrarna genomskådade charaden och 

mamman säger lågmält till pappan att ”det är ju hemskt att du aldrig hör av dig till dem. De 

talar ganska lite om dig numera”. Fadern tycker att det hela är begripligt och skyller sina 

uteblivna besök på sin nya flickväns enorma svartsjuka.
86

 Denna scen anser jag på ett mycket 

illustrativt sätt visar hur fadern successivt blir mer och mer frånvarande i och med 

föräldrarnas separation. Dessutom är det tydligt att den delvis absenta fadern upplevs som 

problematiskt av såväl barnen som deras mamma. I den tredje och sista signifikanta scenen är 
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dock det faderliga förfallet totalt. När det slutligen är dags för de båda huvudkaraktärerna att 

skriva på skilsmässopapperna kommer nämligen Johans faderskap återigen på tal i och med 

att deras ena dotter behöver pengar till en frankrikeresa. Fadern blir upprörd och menar att 

han inte har råd att betala en sådan resa varpå följande dialog äger rum: 

 
Fadern: Man kan inte få allt man pekar på. Hon är så in i helvete bortskämd så det är inte sant, och 

ouppfostrad […] Lite pli får du sätta på jäntorna, de kan inte få regera hur som helst. 

Modern: Vad är det för prat? Jag har deras fulla förtroende, vi talar om allt och det är jag väldigt tacksam 

för. Sen får man strunta i sådant yttre som du kallar bortskämdhet. 

F: Jag har i alla fall inga pengar till Evas frankrikeresa. 

M: Det får du tala om för henne själv. 

F: Varför då? Det är ju du som har vårdnaden. Jag betalar bara ett jäkligt stort underhåll, som jag 

dessutom måste skatta för, som totalt urholkar min ekonomi. 

[…] 

F: Jag får väl tala med vår dotter då, svårigheten är bara att vi totalt saknar kommunikationsmöjligheter 

[…] Det enda som i nåder förmår henne att formulera en mening är om jag mutar henne med pengar eller 

bjuder henne på bio […] Nä, några faderskänslor ligger inte för handen […] Jag satte dem till världen 

genom ett misstag och sedan har jag betalt en oerhörd massa pengar till deras uppehälle. Nu får det vara 

nog, jag vägrar spela fadersrollen och jag tillåter mig att tycka lika illa om barnen som barnen tycker om 

mig. 

[…] 

M: Du var annorlunda förr när det gällde barnen. Kommer du ihåg hur glad du var när jag hade magen i 

vädret och hur ivrig du var när Eva skulle få ett syskon? Kommer du ihåg hur du sysselsatte dig med 

flickorna när de var små? Kommer du ihåg hur du hjälpte mig att sköta dem? Vi delade alla sysslor […] 

Du var jämt tillsammans med flickorna, du läste för dem, du lekte med dem. Du var så öm och varm och 

tålmodig, mycket tålmodigare än jag var […] Du hade bättre hand med dem än jag hade och de älskade 

dig […] När blev barnen likgiltiga för dig? När blev du likgiltig för barnen? Var tog all kärlek och 

omsorg vägen? 

F: Jag för min del gråter inte över spilld mjölk. Ungarna växer upp, relationen bryts. Kärlek tar slut, 

liksom ömhet, vänskap och samhörighet. Det är väl inget märkvärdigt med det, det bara är så.
87

 

 

Denna sekvens visar framför allt på två tydliga tendenser vilka återfunnits i andra delar av 

studiens samlade källmaterial. För det första framkommer det att modern och fadern genom 

sitt respektive agerande verkar som kontrasterande motpoler, fadern framstår nämligen som 

fysiskt och emotionellt frånvarande från sina döttrar medan modern utgör en person som de 

kan anförtro sig till. I relation till moderns emotionella engagemang framstår således fadern 

som problematisk i döttrarnas ögon. Det är även tydligt att fadern vet vad som väntas av 

honom men att han helt sonika struntar i att leva upp till dessa krav, något som ytterligare 

definierar honom som en representant för det odugliga faderskapet. För det andra är 

polariseringen mellan det goda och det odugliga faderskapet oerhört tydligt i och med att 

Johan en gång tiden utgjort en idealisk far. Alla dessa goda men svunna egenskaper, så som 

ömhet och en förmåga att jämlikt dela på föräldraansvaret, har ersatts av en likgiltighet vars 

blotta existens fadern själv närmast beskriver som naturlig. Sammanfattningsvis är det således 

svårt att föreställa sig en tydligare framställning av hur den fysiskt och emotionellt 

frånvarande fadern kan värderas så pass negativt som det gör i detta källmaterial. Jag finner 

de således högst troligt att dessa specifika definitioner var centrala beståndsdelar av de 

samtida föreställningarna kring det odugliga borgerliga faderskapet. 

 

7.6 Vi hade i alla fall tur med vädret 
Undersökningens avslutande källmaterial utgörs av komedin och tv-filmen Vi hade i alla fall 

tur med vädret som producerades av SVT och hade premiär 1980. För regin stod Kjell 

Sundvall medan bland andra Rolf Skoglund, Claire Wickholm och Gunnar ”Knas” Lindkvist 
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medverkade som skådespelare. Filmen övergripande handling kan bäst beskrivas som 

tämligen elementär: det är sommar i Sverige och någonstans i landet packar Gun och Gösta 

tillsammans med sina två barn in allt de äger i en trång husvagn. Även morfadern bereds plats 

innan den samlade familjen ger sig av på bilsemester med humöret på topp. Snart börjar dock 

den ena katastrofen efter den andra grumla stämningen och campinglivet visar sig inte vara 

vad familjen föreställt sig när bland annat misslyckade biltvättningar och uteblivna besök på 

Systembolaget utgör källor till konflikter och besvär. Familjens medlemmar känner sig alla 

otillfredsställda på ett eller annat sätt tills morfadern bestämmer sig för att åka hem och sätta 

sig i sin fiskebåt för att glömma alla misslyckanden och all stress.
88

 Som jag nämnde tidigare 

återfinns inte informationsbladet för denna film i något av Svensk Filmografis band men 

likvärdig information existerar i den motsvarande elektroniska databasen. Upphovsmannen 

till denna skriftliga källa, det vill säga SFI, har dock inte bevarat en sammanställning av hur 

filmen mottogs i dags- och kvällspress något som troligtvis beror på att filmen, till skillnad 

från de fem övriga verken, aldrig visades på bio utan var en exklusiv produktion för SVT. 

 

Det förekommer visserligen inga yttranden kring faderns eller moderns respektive yrken men 

av deras materiella levnadsstandard att döma finner jag det rimligt att benämna familjen som 

tillhörande arbetarklassen eller i alla fall den lägre medelklassen. Detta antagande grundar sig 

bland annat på att familjen om fyra bor i ett lägenhetshus som andas miljonprojekt samt kör 

en Volvo med tillhörande husvagn som knappast är av sin samtids senaste modell. 

Faderskaraktären som möter åskådaren i denna komedi kan till sitt yttre bäst beskrivas som 

välvårdad med en slank och smal kroppsbyggnad. Fadern klär sig på ett avslappnat vis i 

träningsoverall eller jeansshorts och blommig skjorta samtidigt som han uppvisar en 

välkammad tjock frisyr och en renrakad haka.
89

 Trots att faderskaraktärens kropp stundtals 

visas som delvis avklädd finner jag inget som indikerar att den manliga fysiken objektifieras 

genom sexuella anspelningar. Däremot ger fadersgestalten vid upprepade tillfällen uttryck för 

sin sexualitet, hans idoga försök till att få vänslas med sin fru avvisas nämligen konstant av 

henne med motivationen att barnen är med på resan. En signifikant scen för denna tendens 

utspelar sig under familjens första semesterkväll i husvagnen då fadern gör närmanden mot 

sin fru, när han kysser henne allt intensivare påminner hon dock honom om att barnen ligger 

och sover i samma husvagn genom kommentaren: ”Nej, Gösta. De kan vakna”. Det är även 

uppenbart att faderskaraktären känner stor frustration över att hela tiden bli avvisad, längre 

fram i filmens handling beklagar han sig nämligen till sin fru när han påpekar att de inte har 

kunnat vara ”tillsammans […] på fjorton dagar”.
 90

 Förutom att modern framstår som något 

kysk i närheten av barnen är det just hon som axlar ansvaret för husvagnens alla 

hushållssysslor. Som en av de nedanstående scenerna visar är det även främst till modern som 

barnen vänder sig med sina emotionella problem, till exempel då de upplever att deras fader 

har agerat problematiskt. 

 

Fadern framställs inledningsvis som tämligen skojfrisk och stundtals kärleksfull gentemot 

sina barn eftersom han trots semesterstressen visar ömhet och uppmuntran gentemot barnen. 

Fadern gläds till exempel över att hans son vill hjälpa till att tanka bilen inför resan och när 

sonen säger sig vilja tvätta vindrutan uppmuntras han med en klapp på axeln samt 

kommentaren om att ”det är pappas pojke det”.
91

 Desto längre semestern lider desto större 

stressmoment blir dock barnen för sin far som börjar domdera allt mer med dem. Att hans 

efterföljande beteende upplevs som problematiskt av barnen framkommer inte minst genom 
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den dialog mellan dottern och modern som äger rum strax efter att Gösta misslyckats med att 

tvätta bilen: 

 
Dottern: Jag önskar att han hade fastnat i tvätten. 

Modern: Så ska du inte säga, han är i alla fall din pappa. 

D: Han är så knäpp, han fattar inget. Han tror han vet bäst. 

M: Han har det inte så lätt alla gånger. Han vill faktiskt att vi ska ha en trevlig semester […] Nästa 

sommar behöver du kanske inte följa med, du håller ju på att bli stor nu. 

D: Men det märker inte han.
92

 

 

Att faderns beteende uppfattas som problematiskt av fler än barnen kommer även till uttryck 

genom den mer eller mindre uttryckliga maktkamp som utspelar sig mellan Gösta och hans 

svärfar. En scen som tydligt illustrerar denna tendens utspelar sig efter att sonen fått tag på ett 

fotografi av sin systers pojkvän, sonen ger bilden till sin far som lite retsamt säger ”Jasså lilla 

stumpan, det har du inte sagt något om. Vad heter han då?”. När dottern blir upprörd och 

försöker ta tillbaka fotografiet håller fadern upp bilden över huvudet så att hon inte kan nå den 

men vid det här laget har morfadern fått nog av faderns agerande och säger ”Sluta nu, Gösta. 

Förstår inte du att flickan blir ledsen?”. Den ifrågasatta och djupt förolämpade fadern går 

därifrån med arga steg medan morfadern snarare framstår som en beskyddare av barnets 

känslor.
93

 Ytterligare en scen som belyser filmens odugliga faderskap inträffar när familjen 

har stannat för att äta lunch vid en vägkrog. Medan resterande medlemmar av familjen har 

beställt dagens rätt äter dottern grillkorv, något som ger upphov till stor avundsjuka från 

sonens sida. Dottern ser en chans till att reta sin bror så till den grad att han börjar kasta mat 

på henne. I och med detta blir fadern rasande, lappar till sonen i nacken och skriker åt honom 

att han ska äta det han har fått serverat och vara nöjd med det. Sonen kallar honom för ”jävla 

gubbe” varpå fadern säger åt honom att hålla mun samtidigt som dottern syrligt poängterar att 

”det går ju inte”. Fadern blir ännu mer förbannad och sträcker sig över bordet i ett försök att 

tag på dottern men hon ryggar tillbaka och stormar ut från vägkrogen med kommentaren ”Är 

du inte riktigt klok?”.
94

 Av barnens reaktioner, de övriga restauranggästernas skräckslagna 

tystnad samt morfaderns mycket skamsna blick att döma framstår detta våldsamma och 

aggressiva faderliga beteendet knappast som högt aktat. 

 

Sammanfattningsvis vill jag hävda att denna del av källmaterialet illustrerar hur varken 

okänsligt retsamt eller rent utav våldsamt agerande utgjorde acceptabla faderliga beteenden 

under slutet av 1970- och början av 1980-talet. Den lugna och sansade morfadern som 

skyddar barnen samt engagerar sig i diverse aktiviteter med dem framstår i det här 

sammanhanget som en bärare av det goda föräldraskapet medan den betydligt mer aggressiva 

biologiska fadern snarast representerar motsatsen. I likhet med de övriga filmerna är det alltså 

faderns aggressivitet och oförmåga till känslomässigt engagemang som utgör den betydande 

definitionen av det odugliga eller problematiska faderskapet. Förutom morfadern framstår 

återigen modern som en positiv motpol till det problematiska faderskapet och detta är, som 

jag tidigare poängterat, en tendens som återfunnits överlag i det samlade källmaterialet. En 

väsentlig skillnad framträder dock vid en enkel jämförelse mellan studiens inledande film och 

denna avslutande motsvarighet. Där det faderliga våldet gick förbi utan invändningar i 

Änglar, finns dom? visar ett antal karaktärer i Vi hade i alla fall tur med vädret på att ett 

aggressivt faderligt agerande är oacceptabelt, något som indikerar att de generella 

innebörderna av begreppet faderskap har förändrats under den tidsperiod som studien 

omfattar. 
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8. Resultat och avslutande reflektioner 
 

I detta avslutande kapitel ämnas inledningsvis de generella mönster och tendenser som utgör 

undersökningens resultat sammanfattas vartefter dessa diskuteras i relation till den tidigare 

forskning och de övergripande teoretiska perspektiv som studien vilar på.  

 

8.1 Resultatet sammanfattat 
Undersökningens första frågeställning, som rör den manliga estetiken och sexualiteten, har 

resulterat i att väsentliga skillnader mellan arbetarklassens och borgerlighetens fadersgestalter 

kunnat tydas. Arbetarklassens fäder framstår generellt som tämligen ovårdade och detta i 

synnerhet i samband med överdriven alkoholkonsumtion, såväl faderskaraktären i Kvarteret 

Korpen som i Jag är nyfiken – gul utgör nämligen tydliga exempel på denna tendens. 

Borgerlighetens fäder framstår med sin prydlighet och sina många traditionella manliga 

symboler (så som vapen, pipor och ridspön) som betydligt mer välvårdade och detta är inte 

minst gällande för de högborgerliga fäderna i Änglar, finns dom? och Scener ur ett äktenskap 

som mycket väl illustrerar denna slutsats. De olika klassmässiga faderskapen delar dock ett 

väsentligt karaktärsdrag och det är att deras manliga kroppar inte objektifieras med hjälp av 

sexuella undertoner eller anspelningar. Däremot framställs fäder i tre av studiens sex filmer 

som bärare av sexuella begär och detta gäller såväl arbetarklassens som borgerlighetens 

fadersgestalter. Såväl den högborgerliga fadern i Scener ur ett äktenskap som den 

husvagnscampande pappan i Vi hade i alla fall tur med vädret kan tjäna som illustrationer av 

detta mönster. Det är dock tydligt att fäderna inte primärt får utlopp för sina begär 

tillsammans med sina barns mödrar utan snarare dirigerar sina lustar till andra kvinnor som 

inte befinner sig i närheten av familjens trygga hem. Denna tendens angående fädernas 

sexualitet blev dock tydlig först i de filmer som producerades från och med det sena 1960-

talet, symptomatiskt nog framställs alltså inte fäderna i exempelvis Änglar, finns dom? och 

Kvarteret Korpen på detta sätt.  

 

De faderliga strategierna gentemot söner och döttrar har under studiens gång visat sig vara 

sammanlänkade till fädernas självbilder och därför väljer jag i följande sammanfattning att 

besvara den andra och fjärde frågeställningen i nära relation till varandra. Först och främst bör 

jag konstatera att det är det dåliga, odugliga eller problematiska faderskapet som synes vara 

populärt att porträttera på film oavsett vilken klassmässig miljö narrationen utspelar sig i. Det 

goda faderskapet förekommer primärt som en effektiv motbild eller som ett svunnet och 

förlorat ideal vilket fäderna inte lyckas leva upp till. Trots att arbetarklassens fäder stundtals 

visar ömhet, uppmuntran och ett känslomässigt engagemang för sina barn är det framför allt 

deras emotionella brister som bidrar till att de upplevs som problematiska av filmernas övriga 

karaktärer, det vill säga söner, döttrar och makor. Denna karaktäristik yttrar sig visserligen på 

lite olika sätt, allt ifrån den av alkohol känslomässigt bedövade fadern i Kvarteret Korpen till 

den direkt våldsamma och aggressiva pappan i Vi hade i alla fall tur med vädret, men måste 

ändå rimligen tolkas som olika uttryck för arbetarklassens oacceptabla faderskap. Bortsett 

från en emotionell oförmåga definierar även en ekonomisk motsvarighet i hög grad 

föreställningarna kring arbetarklassens odugliga faderskap. I såväl Kvarteret Korpen som Jag 

är nyfiken – gul utgör nämligen faderns ansvar för barnens låga levnadsstandard en källa till 

konflikter. Utöver dessa två definitioner vill jag påstå att alkoholen inte bör underskattas som 

en symbol för arbetarklassens odugliga faderskap och detta i synnerhet med tanke på att 

fädernas överdrivna alkoholkonsumtion framställs som en starkt bidragande orsak till såväl 

ekonomisk som emotionell oförmåga.  
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Det borgerliga faderskapet skiljer sig dock från arbetarklassens motsvarighet på ett antal 

väsentliga punkter. För det första synes inte föreställningen om den bristfälliga ekonomiska 

försörjaren vara lika framträdande i de filmer som avbildar borgerliga fäder även om vissa 

sådana tendenser kan tydas i den småborgerliga faderliga självbild som presenteras i En 

kärlekshistoria. För de högborgerliga fäderna i Änglar, finns dom? och Scener ur ett 

äktenskap är dock denna aspekt sekundär i förhållande till deras emotionella kapacitet vars 

omfattning synes vara avgörande för huruvida fäderna ska uppfattas som goda eller odugliga. 

Den ekonomiska försörjarplikten synes således bli mer betydelselös desto större ekonomiskt 

och symboliskt kapital fäderna besitter. För det andra synes borgerlighetens faderskap vara 

betydligt mer föränderligt än arbetarklassens motsvarighet. I Änglar, finns dom? som 

producerades 1961 är det exempelvis det patriarkala faderskapet som med hjälp av satiriska 

och komiska element försiktigt ifrågasätts medan det problematiska faderskapet i Scener ur 

ett äktenskap (som producerades i mitten 1970-talet) snarare definieras utifrån faderns fysiska 

frånvaro och emotionella likgiltighet inför barnen. Det är således en klar och tydlig förändring 

inom definitionen av borgerlighetens odugliga faderskap som ägt rum under de tretton år som 

skiljer de båda filmerna åt. Oavsett vilka negativa faderliga idealtyper som figurerar i filmerna 

vill jag hävda att det i nära anslutning till dessa förekommer en god moder vilken söner och 

döttrar kan vända sig till för råd, tröst och stöd. Oavsett om fadern är emotionellt distanserad, 

fysiskt frånvarande, våldsam eller enbart en usel familjeförsörjare kan filmernas söner och 

döttrar ändå vanligen anförtro sitt känsloliv till en öm modersgestalt. Denna tendens synes 

också vara kronologiskt konsekvent och oberoende av klassmässig miljö, såväl den finurliga 

modern i Änglar, finns dom? vilken hjälper dottern lura den patriarkala fadern som den 

tröstande mamman Vi hade i alla fall tur med vädret verkar nämligen som positiva motpoler 

till de problematiska fäderna.  

 

Något kortfattat vill jag alltså påstå att det inom den samtida definitionen av arbetarklassens 

odugliga idealtyp ryms konsekventa och, för undersökningsperioden som helhet, statiska 

karaktärsdrag så som ett ovårdat yttre, alkoholism, bristande förmåga som familjeförsörjare 

samt en viss emotionell distans. Arbetarklassens goda faderskap rymmer logiskt nog 

föreställningar om det motsatta, det vill säga den nyktra fadern som försörjer barnen utan att 

för den skull försumma sitt engagemang för barnens emotionella välbefinnande. Om 

arbetarklassens faderskap således bäst beskrivs i termer av kontinuitet måste de borgerliga 

motsvarigheterna definieras utifrån deras förändringar. Trots att de borgerliga fäderna till sitt 

yttre genomgående måste beskrivas som propra och välvårdade utvecklas deras 

beteendemönster under undersökningsperioden från att innehålla typiska patriarkala 

karaktärsdrag (vilka synes varit tacksamma att driva med) till att primärt innefatta en 

problematisk emotionell oförmåga. I föreställningarna kring borgerlighetens odugliga 

faderskap synes dock inte särskilt stor vikt läggas vid fädernas förmåga att ekonomiskt och 

materiellt försörja barnen i tillräcklig mån, avsaknaden av denna uttryckliga problematik 

vittnar snarast om att försörjaridealet betraktas som en självklarhet för dessa fäder. Den 

överdrivna alkoholkonsumtionen som också vanligen spelar en prominent roll i 

framställningen av arbetarklassens odugliga faderskap synes inte heller utgöra direkta orsaker 

till att de borgerliga fäderna faller mot ett oacceptabelt faderskap. Studiens resultat kan 

således bäst sammanfattas i termer av att såväl arbetarklassens som borgerlighetens respektive 

faderskap framställs som övervägande problematiska, men att arbetarklassens fäder definieras 

som problematiska med hjälp av fler tydligt uttalade anledningar än vad borgerlighetens 

motsvarigheter gör. 
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8.2 Resultatdiskussion och slutsatser 
När nu de olika faderliga idealtyperna formulerats utifrån ett klassperspektiv vill jag redogöra 

för de slutsatser som framträder i och med att undersökningens resultat relateras till tidigare 

genusteoretisk och historisk forskning. Inledningsvis vill jag påstå att en jämförelse mellan 

denna studies resultat och den internationella forskning som Bruzzis verk får representera 

synliggör en del intressanta skillnader mellan de svenska respektive amerikanska 

föreställningarna kring fäder och deras faderskap. Jag finner det rimligt att påstå att 

Hollywood tenderar att framställa liberala eller borgerliga fäder i betydligt bättre dager än vad 

den motsvarande svenska filmproduktionen gör. För att enkelt exemplifiera detta påstående 

vill jag återigen hänvisa till Bruzzis tolkning av advokaten Atticus Finch i To Kill a 

Mockingbird som en representant för den amerikanska helyllefadern samt till hennes 

konstaterande om att Ted Kramer i Kramer vs Kramer utgör en positiv motpol till den 

karriärlystna (och därmed själviska) modersgestalten. Vidare exemplifierar Bruzzi denna 

tendens genom att hänvisa till den stereotypa framställningen av arbetarklassens brutala och 

obildade fäder som återfinns i bland annat Bloodbrothers.
95

 Denna uppenbara polarisering 

inom framställningen av fäder ur olika samhällsklasser återspeglas inte lika tydligt inom de 

sex svenska filmer som analyserats i min egen undersökning. Resultatet från denna studie 

pekar snarare mot att fäder generellt, oavsett klassmässig bakgrund, framställs som 

problematiska. Visserligen bottnar arbetarklassens odugliga faderskap i fler och tydligare 

definitioner än vad borgerlighetens motsvarighet gör men bortsett från detta delar de olika 

faderskapen en väldigt speciell problematik, nämligen deras konsekventa emotionella 

oförmåga. Det är således ur detta perspektiv som jag vill påstå att de båda svenska 

idealtyperna framstår som lika goda kålsupare. Att kontrastera studiens resultat i relation till 

en undersökning som behandlar hollywoodfilmer mynnar därmed ut i en slutsats om att det 

föreligger tydliga skillnader mellan de svenska och amerikanska föreställningarna kring fäder 

och deras klassmässiga bakgrund.  

 

Skillnaderna mellan de olika kulturella kontexterna bör dock inte överdrivas med tanke på att 

de båda även uppvisar väsentliga likheter sinsemellan, något som inte minst är gällande för 

framställningen av fädernas sexualitet. Bruzzi hävdar nämligen att de goda faderskaraktärer 

som figurerar i efterkrigstidens hollywoodproduktioner tenderar att tygla, kontrollera eller 

dirigera sina sexuella begär bort från kärnfamiljens helgd. Ett tydligt exempel på denna tes 

utgörs av filmen The Man in the Grey Flannel Suit i vilken faderskaraktären undertrycker sina 

personliga lustar för att förbli lojal mot de faderliga plikterna medan ännu ett talande exempel 

utgörs av Fatal Attraction där den rika fadern inleder en otrohetsaffär med en kvinnlig kollega 

långt bort från det lugna familjehemmet i förorten.
96

 Mönstret om att fäderna känner sig 

manade till att få utlopp för sina sexuella begär med just älskarinnor (och inte med sina barns 

mödrar) vill jag hävda återfinns i en del av de svenska filmer som analyserats i denna studie, i 

såväl Jag är nyfiken – gul som Scener ur ett äktenskap förekommer nämligen fäder som 

genom otrohet styr bort sina lustar från familjens hem. I Vi hade i alla fall tur med vädret är 

situationen något annorlunda men principen om att fadern avsexualiseras består, i detta 

specifika fall är det dock narrationens moderskaraktär som hejdar och avvisar faderns lustar 

med hänvisning till att barnen är med på semesterresan. Inom såväl amerikansk som svensk 

filmproduktion synes det alltså göras viss skillnad mellan män i egenskap av fäder och män i 

egenskap av just män med sexuella begär. Först då den kyska fadern vistas utanför hemmet 

blir han återigen en man som tillåts få utlopp för sina lustar och därmed synes okontrollerad 

sexualitet och det goda faderskapet vara oförenliga. 
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Utöver denna jämförelse av skilda nationella förhållanden vill jag även påstå att 

undersökningens samlade resultat tjänar på att kontrasteras mot den forskning som 

uttryckligen rör den specifika svenska genuspolitiska kontexten. Bergman & Hobson 

poängterar exempelvis hur arbetarklassens skötsamhetsprojekt som inkluderade nykterhet och 

en förmåga att försörja familjens barn utgjorde den dominerande definitionen av det tidiga 

och mellersta 1900-talets obligatoriska faderskap. Författarduon menar därefter på att denna 

specifika definition fick ge vika för ett nytt sorts faderskap där faderns sociala och 

emotionella engagemang istället blev centralt.
97

 Mitt resultat kompletterar dock deras 

undersökning genom att visa på att denna förändring knappast kan beskrivas som ett konkret 

brott i den historiska kronologin. Jag vill således knappast påstå att en viss rigid 

faderskapsdefinition ersattes av en lika statisk men annorlunda motsvarighet under 1960- och 

70-talen. Istället finner jag det rimligt att hävda att en ytterligare definition av det goda 

faderskapet tillkom som komplement till de redan existerande definitionerna om nykterhet 

och försörjarförmåga. Min undersökning visar visserligen på hur arbetarklassens fader 

definierades som oduglig om han inte passade in i det socialistiska skötsamhetsprojektet men 

att han därtill även kunde uppfattas som problematisk om han led brist på emotionell förmåga. 

Det tydligaste exempel på hur alla dess olika uttryck för det odugliga faderskapet 

samexisterade utgörs av fadern i Kvarteret Korpen som inte bara har alkoholproblem och 

brister som familjeförsörjare utan därtill också är likgiltig inför sitt barns livsval. Olika 

definitioner av arbetarklassens dåliga faderskap existerade alltså sida vid sida så till den grad 

att de effektfullt kunde förkroppsligas genom en och samma karaktär. Att uteslutande tala om 

faderns försörjarplikt gör således framställning av honom alltför endimensionell, lika 

endimensionell blir han dock om det enbart talas om hans emotionella kapacitet. Snarare 

måste båda, tillsammans med alkoholen som symbol och bidragande orsak till ett eventuellt 

förfall, ingå i den samlade ekvationen. Mot bakgrund av detta resonemang vill jag påstå att 

det goda respektive odugliga faderskapen utgör konstanta kategorier vilka dock är flexibla 

vad gäller sitt innehåll. Olika innebörder och definitioner kan alltså samverka eller skifta 

kategorisk hemvist i och med att en given social kontext genomgår strukturella och 

kronologiska förändringar. Denna slutsats kan därmed närmast betraktas som en 

exemplifiering eller tillämpning av det teoretiska resonemang som Ekenstam presenterat 

rörande de föränderliga innebörderna av begreppen manlighet och omanlighet.
98

 

 

När nu studiens övergripande teoretiska perspektiv ändå är i blickfånget önskar jag dock rikta 

viss kritik mot den så kallade homosociala tesen vilken baseras på ett antagande om att den 

manliga genuskonstruktionen endast förändras inom ramarna för en manlig hierarki, detta 

eftersom män ur ett maktperspektiv genomgående har betraktats som överordnade kvinnor. 

Trots att denna tes utgör fundamentet för en hel del omfattande genusteorier, till exempel 

Connells teori om den hegemoniska maskuliniteten, bör den inte betraktas som allmängiltig i 

alla kontexter. Mitt källmaterial visar nämligen på hur de goda och odugliga faderskapen vid 

upprepade tillfällen definieras av fler individer än exempelvis söner och andra fäder. Trots 

den uttalade maktaspekten inom den homosociala tesen visar min studie tydligt att såväl 

makor, mödrar, döttrar och andra kvinnor bidrar till att värdera olika faderliga strategier som 

negativa eller positiva. Några av de mest talande exemplen för denna tendens utgörs av 

dottern Lena i Jag är nyfiken – gul som beklagar sig över sin faders oförmåga att försörja 

henne materiellt samt modern i Scener ur ett äktenskap som invänder mot att filmens 

fadersgestalt känslomässigt glidit ifrån parets båda döttrar. Eftersom det är dessa karaktärer 

som i åskådarens ögon värderar det faderliga agerandet blir slutsatsen av detta korta 
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resonemang att faderskap utgör en aspekt av den samlade manliga genuskonstruktionen vilken 

i hög grad konstrueras heterosocialt. 

 

En stor del av den samlade tidigare forskningen menar även att 1960-talet såg den så kallade 

könsrollsteorin göra entré i den genuspolitiska debatten tack vare ett stort engagemang från 

bland annat politiker och enstaka alternativrörelser. Enligt denna teori var mannen och 

kvinnan låsta i specifika könsroller vilka hindrade dem från att bli kompletta människor. För 

att åtgärda dessa skeva könsroller skulle kvinnan i ökad grad delta i arbetslivet medan mannen 

skulle lätta på sin plikt som familjeförsörjare och istället engagera sig mer i barnens sociala 

välbefinnande. Enligt Hill utgjorde dessa tankegångar en grundsten för den alternativrörelse 

vid namn Befria mannen som under mitten av 1970-talet försökte etablera vad de betraktade 

som moderna och mer jämställda ideal rörande manlighet och faderskap.
99

 Klinth & 

Johansson visar även på hur statliga myndigheter, med försäkringskassan i spetsen, genom ett 

antal fortlöpande informationskampanjer försökte socialisera in den svenska befolkningen i 

nya genusmönster och således förändra förlegade föreställningar kring faderskap och pappors 

föräldraledighet.
100

 Det är alltså enligt den tidigare forskningen tydligt att Sverige under 1960- 

och 70-talet genomgick vissa genusstrukturella förändringar. Att dessa förändringar ägde rum 

är jag villig att hålla med om med tanke på att mitt eget källmaterial exempelvis illustrerar hur 

borgerlighetens odugliga faderskap successivt förändrades från att definieras som en 

problematisk patriark till att innehålla negativa föreställningar om den icke-jämställda och 

känslomässigt likgiltiga fadern. Såväl Hill som Klinth & Johansson beskriver dock dessa 

förändringar i termer av ett projekt ovanifrån, det vill säga att utvecklingen ägde rum tack 

vare politikers och enstaka alternativrörelsers arbete. Det må mycket väl vara så att dessa 

parter var drivande men jag vill ändå hävda att den samtida vardagliga människans befintliga 

föreställningar och mentaliteter har underskattats i sammanhanget. Mitt källmaterial visar 

nämligen på att det redan under det tidiga och mellersta 1960-talet förekom föreställningar om 

att det goda faderskapet representerades av de män som engagerade sig emotionellt för sina 

barn. Inte minst fadern i Jag är nyfiken – gul uppvisar stundtals dessa tendenser medan 

alkoholisten i Kvarteret Korpen utgör en illustrativ bild av hur illa fadern betraktades om han 

inte engagerade sig i sitt barns sociala välbefinnande. Med tanke på att dessa filmer (med 

flera) blev publika succéer måste det rimligtvis antas att detta var definitioner som passade väl 

in i publikens redan befintliga mentaliteter rörande fäder och faderskap. I och med att den 

emotionellt frånvarande fadern redan under 1960-talet således definierades som oduglig vill 

jag hävda att det hos den vardagliga människan existerade vissa befintliga mentaliteter vilka 

var mottagliga för politikers och aktivisters påtryckningar gällande förändrade genusstrukturer 

och könsroller. Fröet till utvecklingen i fråga synes alltså redan ha existerat i den svenska 

befolkningens föreställningsvärld innan statliga myndigheter, politiker och diverse aktivister 

kände ett behov av att implementera genusstrukturella förändringar. Allt dessa aktörer 

behövde göra var att vattna och gödsla en aning för att de ”nya” föreställningarna sakta men 

säkert skulle växa och således är det tveksamt om 1970-talets nya faderskap uteslutande bör 

benämnas som ett projekt ovanifrån.  

 

Avslutningsvis vill jag även diskutera frågan om hur de olika faderliga idealtyperna utifrån ett 

klassperspektiv kan inordnas i den hegemoniska genusstruktur som Connell formulerat. Som 

jag tidigare poängterat framställs ingen av faderskaraktärerna i källmaterialet i övervägande 

positiv dager men ändå tenderar representanter för arbetarklassens faderskap att framställas 

som odugliga av fler och tydligare anledningar än vad borgerlighetens motsvarigheter gör. 

Förklaringen till detta förhållande anser jag mig kunna sammanfatta i det enkla påståendet om 
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att borgerliga fäder intar en hegemonisk position inom den manliga genusordningen. Som jag 

poängterade inledningsvis i denna text menar Connell att den hegemoniska positionen är 

öppen för konkurrens och förändring allt eftersom förutsättningar för patriarkatets 

legitimering förändras. När exempelvis en omfattande genuspolitisk eller ekonomisk 

omvälvning sker måste helt enkelt den maskulinitet som för tillfället intar den hegemoniska 

positionen förnya eller omformulera sina argument om den önskar behålla sin position.
101

 En 

stor del av den historiska forskningen inom detta område pekar på att just 1960- och 70-talet 

kännetecknades av sådana strukturella förändringar och i denna tid av ifrågasatta könsroller 

såg sig helt enkelt det borgerliga faderskapet nödgat att ändra försvarsstrategi. För att möta 

dessa förändringar ersattes helt enkelt dess patriarkala kännetecken (vilka kan ses i Änglar, 

finns dom?) av en definition som inkluderade föreställningar om den goda fadern som var 

socialt och emotionellt engagerad i sina barn. Motsatsen till det sistnämnda, det vill säga 

fadern som saknar emotionell förmåga, värderas alltså logiskt nog på ett negativt sätt i Scener 

ur ett äktenskap eftersom han successivt faller från de hegemoniska normerna. Jag vill således 

hävda att det borgerliga faderskapet genomgår denna förändring för att behålla sin 

hegemoniska position medan arbetarklassens motsvarighet förblir statiskt genom hela 

undersökningsperioden eftersom det redan är marginaliserat.  

 

Att detta skulle utgöra en samtida mentalitet är inte heller omöjligt med hänvisning till att 

borgerligheten av tradition har betraktas som överordnad arbetarklassen inom västvärldens 

demokratier. Ett exempel på detta påstående tillhandahåller Hill i sin avhandling då hon 

poängterar att alternativrörelsen Befria mannen visserligen betraktade alla män som förtryckta 

men samtidigt hävdade att arbetarklassens män på grund av sin samhälleliga hemvist var 

aningen mer förtryckta än medel- och överklassens män.
102

 Ytterligare ett argument för att 

arbetarklassens fäder uppfattades som underordnade eller marginaliserade i relation till 

borgerlighetens motsvarighet utgörs av att de förstnämnda definierades som odugliga av fler 

anledningar än de senare. För källmaterialets högborgerliga fäder synes till exempel 

försörjarplikten inte utgöra en primär definition av faderskapet som behövdes uttalas (även 

om fadern i Scener ur ett äktenskap själv ifrågasätter denna plikt) utan kom snarare att 

betraktas som en odiskutabel självklarhet. Arbetarklassens fäder kan å andra sidan förutom 

alkoholism och emotionell oförmåga även räkna en frekvent uttalad skam över den bristande 

försörjarplikten till sina många negativa definitioner. Det är alltså fullt rimligt att 

försörjarplikten förekommer som ett verktyg för att distansera och marginalisera 

arbetarklassens faderskap från medel- och överklassens motsvarighet. Connell påpekar trots 

allt att innehavaren av den hegemoniska positionen har förmågan att göra just sin tolkning av 

omvärlden allmängiltig.
103

 I detta fall synes det vara föreställningarna kring de högborgerliga 

faderskapen som intar en hegemonisk position och eftersom arbetarklassens fäder inte till 

fullo når upp till dess definitioner förblir de under perioden 1961-1980 marginaliserade inom 

ramarna för den maskulina genusordningen. 

 

9. Sammanfattning 
 

Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att studera de föreställningar och 

mentaliteter rörande fäder och faderskap som speglas i svensk spelfilm under perioden 1961-

1980. Problemformuleringen kan närmast beskrivas kretsa kring hur varierande aspekter inom 

framställningen av olika klassmässiga faderskap antingen förändrades eller förblev konstanta 

under studiens avsedda undersökningsperiod. Undersökningens fyra enskilda frågeställningar 
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kan i sin tur sägas motsvara olika konkreta aspekter av fädernas samlade föräldraskap. De 

första och andra frågeställningarna fokuserar på fädernas sexualitet och estetik respektive 

vilka uttryck de faderliga strategierna tog sig medan den tredje frågeställningen behandlar hur 

det faderliga föräldraskapet kontrasteras i relation till den moderliga motsvarigheten. 

Avslutningsvis behandlar den fjärde frågeställningen de faderliga självbilderna, det vill säga 

hur fäderna själva värderar sin roll och sina plikter som föräldrar. Undersökningens teoretiska 

ramverk utgörs till stor del av den genusteori som R. W Connell formulerat rörande hur olika 

maskuliniteter verkar inom en hegemonisk maktordning där bland annat klass och sexualitet 

spelar avgörande roller. Utöver detta ramverk har Claes Ekenstams resonemang kring 

relationen mellan manlighet och omanlighet varit av största vikt i utformandet av denna 

studies analytiska verktyg, det vill säga motsatsparet om det goda respektive odugliga 

faderskapet.  

 

Genom att närläsa filmerna och belysa generella tendenser med hjälp av signifikanta scener 

och repliker besvarades de fyra frågeställningarna film för film i kronologisk ordning. Den 

första frågeställningen mynnade ut i ett resultat som innefattar föreställningar om att fäderna i 

studien, oavsett klassmässig tillhörighet, kunde uppvisa sexuella begär men att detta inte var 

något som vanligen riktades mot barnens mor utan snarare kom till uttryck tillsammans med 

älskarinnor som inte befann sig i närheten av familjens hem. Värt att notera är även att 

arbetarklassens fäder generellt framställdes som ovårdade medan medel- och överklassens 

fäder synes avbildas som betydligt mer propra. Det faderliga agerandet och den faderliga 

självbilden visades sig under studiens gång utgöra två sidor av samma mynt och därför 

besvarades dessa båda frågeställningar genomgående i nära relation till varandra. Trots att en 

del av fäderna stundtals uppvisade egenskaper vilka värderades som positiva av filmernas 

övriga karaktärer framställdes de, oavsett klassmässig hemvist, som övervägande 

problematiska på grund av sitt agerande. Undersökningens resultat visade dock på att 

arbetarklassens fäder definierades som odugliga av fler anledningar än borgerlighetens 

motsvarigheter och däri ligger en skillnad som är relevant att påpeka. Medan alkoholism, 

bristande försörjarförmåga och frånvarande emotionellt engagemang alla utgör definitioner 

för arbetarklassens ogudliga faderskap synes endast den sistnämnda karaktäristiken utgöra det 

primära problemet för de oacceptabla borgerliga fäderna. I skarp kontras till dessa 

övervägande problematiska fadersgestalter figurerar också vanligtvis en öm moderskaraktär 

vilken barnen kan vända sig till för tröst och råd när fäderna agerar bekymmersamt på olika 

sätt och således vill jag hävda att undersökningens tredje frågeställning bäst besvaras genom 

att betrakta filmernas fäder och mödrar som motpoler till varandra.  

 

Studiens resultatdiskussion mynnade i sin tur ut i ett antal avslutande slutsatser. För det första 

påvisade en jämförelse mellan denna undersökning och Stella Bruzzis granskning av fäder i 

hollywoodfilmer att det föreligger såväl skillnader som likheter mellan de svenska och 

amerikanska kontexterna. I Hollywoods produktioner synes till exempel polariseringen 

mellan arbetarklassens fader och den liberala medelklasspappan vara tydligare än i den 

svenska kontexten. Samtidigt kan de olika bilderna av fädernas sexualitet beskrivas som 

likvärdiga med tanke på att det goda faderskapet synes vara svårt att förena med de manliga 

sexuella drifter som fäderna uppvisar. I såväl svenska som amerikanska filmer tenderar 

nämligen dessa lustar att tyglas eller styras bort från familjens hem något som mynnar ut i 

frekventa otrohetsaffärer. För det andra vill jag hävda att denna undersökning exemplifierar 

hur det goda respektive odugliga faderskapet kan användas som konstanta analytiska 

kategorier vars innehåll skiftar och värderas olika beroende på hur de sociala, kulturella och 

ekonomiska kontexterna förändras. I samband med detta resonemang riktades det även kritik 

mot den så kallade homosociala tesen genom att påvisa hur ett stort antal kvinnor faktiskt 
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deltar i värderingen av de olika faderliga strategier som förkommer i källmaterialet. Det är 

alltså, enligt mig, tydligt att faderskap utgör en del av den manliga genuskonstruktionen som 

inte uteslutande formas i mellanmanliga relationer. För det tredje vill jag hävda att den 

tidigare forskningen har underskattat den svenska befolkningens samtida mentaliteter, en hel 

del av den tidigare forskningen inom detta område menar nämligen att lanseringen av det så 

kallade nya faderskapet under 1970-talet var ett projekt som initierades av politiker och 

enstaka alternativrörelser för att förändra människors föreställningar kring manligt och 

kvinnligt föräldraskap. Jag påpekar dock i kontrast till detta att exempelvis en stor emotionell 

kapacitet hos fäderna redan under det tidiga 1960-talet värderades högt. Därmed gjorde inte 

det så kallade nya faderskapet entré från ingenstans utan existerade redan mer eller mindre 

latent i den vanliga människans föreställningsvärld. De genusstrukturella förändringar som 

förordades av exempelvis politiker hade således redan från början en god grogrund i 

befolkningens mentalitet. Avslutningsvis argumenterades det för att det var de borgerliga 

fäderna som under perioden 1961-1980 intog en hegemonisk position inom den manliga 

genusordningen. Då arbetarklassens fäder inte till fullo nådde upp till den standard som de 

borgerliga männen representerar (exempelvis gällande den faderliga försörjarplikten) förblev 

de förstnämnda marginaliserade medan de sistnämnda männen kom att utgöra sin tids 

försvarare av det samlade manliga patriarkatet. 
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