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Att jobba med Filmarkivet.se

Rekommenderad från åk 7 till gymnasiet
AV LOUISE LAGERSTRÖM

I februari 2011 lanserades Filmarkivet.se i ett samarbete
mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga Biblioteket.
Det gör att det nu finns en möjlighet för allmänheten
att ta del av en stor mängd rörliga bilder, framför allt
dokumentärt material i form av kortfilmer, journal- och
reklamfilmer. Filmiska fragment från filmens absoluta
barndom fram till 1900-talets slut, som tillsammans
berättar om ett Sverige i förvandling och utveckling.

Dessa levande bilder som vid lanseringen var runt 300
är idag 500 och nya filmer läggs ut kontinuerligt med
cirka trehundra per år. Kortare eller längre filmer är ett
utmärkt komplement för den som vill arbeta med rörlig
bild i undervisningen. Antingen ur ett filmhistoriskt per-
spektiv eller som ett sätt att åskådliggöra ämnen som
exempelvis historia eller samhällskunskap. 

Även om det finns en del nyare material så är merpar-
ten från före tevens storhetstid men också från en tid
då Sverige jämfört med idag var ett etniskt homogent
land. Globaliseringen existerade knappt och bilderna av
omvärlden är närmast obefintliga. 

Från den utgångspunkten ger filmerna en förståelse för
hur det kollektiva medvetandet har formats och föränd-
rats. Filmarkivet.se visar på ett land som går från jord-
brukarsamhälle till industrination, bilder av urbaniser-
ingsexplosionen och ideologiska exposéer över libera-
lism, konservatism och socialdemokrati. Vi kan följa hur
Sverige utgjorde en grogrund för modernismen i såväl
form, arkitektur som social ingenjörskonst. Filmerna
från sjuttiotalet och framåt visar alltmer på utvecklin-
gens baksidor.

Filmarkivet.se är indelat i en rad olika kategorier i tio
fönster på första sidan. Man kan också göra snävare
sökning i vänstermarginalen eller söka längs den upp-
målade tidsaxeln. Det finns dock inte vattentäta skott
mellan kategorierna och de  flesta filmer kan sorteras
in under flera. Därför är denna handledning indelad i
fyra vidare tematiska områden:

1. Stad och land.
2. Industri, teknik och arbetsliv 
3. Folkhemmet och funktionalismens framväxt 
4. Politik & ideologi - samhälle & konsumtion 

Därtill konkreta filmtips som passar varje enskilt kapi-
tel.
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Från land till stad 
Men det förekommer också filmer som tar ett större
grepp. Kortfilmen "Landet och folket" med undertiteln 'en
filmfärd i Sverige med Nils Jerring och Gustaf Boge' från
1936 är till formen en modern Nils Holgersson-resa med
flyg istället för på gås över Sveriges avlånga land. Från
Skånes trygga mylla med slott och herresäten, via Väst-
kusten, Östgötaslätten, Småland och ända upp till Lapp-
land.

'En skatt väl värd att visa gäster och främlingar.' Det är
med braskande nationella klichéer och med stolta bröstto-
ner som Sverige presenteras. Medan tonen är mer munter
i filmen "Dollartåget" från 1953, en lockande färgglad
turistbroschyr med för amerikanska turister och många
svenskar så exotiska inslag som traditionell oxdans i
Dalarna, mjöddrickande ur horn och ett möte med Kung
Bore. Redan i dessa filmer profilerar sig vissa orter som
'den svenska silkestrumpans och den industriarbetande
kvinnans stad' Borås, eller gummistövelns hemvist Gisla-
ved. En stad var inte sällan synonym med dess huvudnär-
ing.

Även de tidigaste filmerna från 10-och 20-talet försöker
fånga sina orters folkliv och själ genom nedslag i det för
platsen 'typiska'. Inte sällan kretsar detta kring torghan-
del, folknöjen, den lokala industrin, en sportanläggning
eller något läroverk som lät tala om sig. "Marknadsbilder
från Enköping", "Marknadsfilm från Falkenberg",
"Visby"och "Sieurins bilder" är några 'stumma' exempel
där bilder från filmens absoluta barndom själva får tala.

I och med ljudfilmen fick filmerna en mer driven karak-
tär och medvetet formspråk. Speakern är kåserande med
en lätt säljande, tillika skämtsam ton. Några av filmerna
är i det närmaste översvallande i sin patriotism.

Genomgående för dessa filmer om städer är även avs-
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1. Stad och land

Filmer om Sverige ur ett geografiskt perspektiv dominerar
utbudet i SFI:s filmarkiv. Vårt avlånga land så som det har
tett sig, och framför allt vuxit fram under i synnerhet
1900-talets första femtio år. Övergången från en tid då
människor levde på landet och i mindre städer till kon-
centrationen runt de större städerna och deras framväx-
ande näringar. Många filmiska dokuments främsta syfte
var onekligen att bygga städernas identitet och självbil-
der. 

Så kallade 'stadsfilmer' var också en medveten satsning
av Svenska Bio redan 1907, under den tidiga stumfilmsti-
den, då just autentiska filmer var så gott som allenarå-
dande på biograferna. Deras affärsidé var att dedicera ett
säljande porträtt av de orter där man öppnade nya biogra-
fer. Ett filmiskt vykort där stadens historia, sevärdheter,
näringsliv och lokala kynne presenterades med inslag av
vardag och fest. 

Detta visade sig vara en livskraftig genre som även
överlevde övergången till ljudfilm. En stor del av filmerna
i arkivet härrör från trettio- och fyrtiotalet då Sverige
genomgick en stor demografisk förändring, och världen
genomled ett världskrig. Filmerna är påfallande lika i
fråga om upplägg och utformande. Inte minst på grund av
att några enskilda filmare specialiserade sig på den här
typen av specialbeställda produktioner. Ofta var också det
lokala näringslivet både finansiär och beställare av fil-
merna och man använde såklart en beprövad strategi för
att tillfredsställa beställaren.

Av de cirka hundrafemtio stadsrelaterade filmerna från
Abisko i norr till Malmö i söder är det en ansenlig del som
skildrar Stockholm. Göteborg beskrivs i ett tiotal medan
övriga städer i regel representeras av en enda.
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tampet i dess historiska bakgrund. Ofta betonas hur
uråldriga, ibland förhistoriska spår lagt grunden för en
blomstrande stads framväxt. I "Ett sommarkåseri om Nor-
rköping", beskrivs exempelvis östgötametropolen Norrkö-
ping. Vår långa tradition av brukande bönder nämns som
ett av vårt lands fundament. Kungar, slag och anrika
byggnader passerar revy och minner om vår storhetstid.
Sverige börjar i Helsingborg deklareras högtidligt medan
Kalmar utropas till 'De historiska minnenas stad'.

Mycket är gammalt och traditionsrikt men det 'nya
tränger på och det gamla får maka åt sig', som man så för-
numstigt konstaterar i "Gävle - porten till Stornorrland".
Ett representativt exempel på stadsfilm anno 1943. För
industrins hjul rullar allt snabbare och "Från glada Laxars
land" (Halmstad) från 1939 är stadens stolthet dess cykel-
tillverkning. Medan Örebro stoltserar med skofabriker och
Landskrona med sina båtvarv.

• Allt sedan den rörliga bildens födelse har det funnits en
lust att rikta kameran mot det lokala, att fånga just den
platsens karaktäristika och människor. Om självklart
fokus i filmens barndom var kungligheter eller officiella
evenemang av jubileumskaraktär så växte det snart fram
filmer som fångade de folkliga och breda perspektiven i
det allt mer moderna Sverige. Vad kan ha varit tanken
med den här typen av filmer för den dåtida publiken?

• Filmerna delar till stor del uppbyggnad, presentation
och tilltal. Hur uppfattar ni att denna formel används?
Hur formulerar sig speakern? Vad vill man framhäva? Vil-
ken historia om Sverige och den specifika orten vill man
beskriva? Hur förenas nostalgi med moderna visioner -
nutid med framtid?

• Val av platser, attraktioner, minnesmärken och industri-
anläggningar styrs givetvis av det förväntade. I Göteborg
riktas kameran mot hamnkranarna och varven, ett besök i
Borås vore omöjligt utan en betraktelse över tekoindustrin
medan man inte undgår bilder från universitetet och
domkyrkan i ett vykort från Lund. Hur använder man det
genuina för orten? Vilka geografiska klichéer stöter vi på? 

• Till skillnad från när filmmediet var ungt och endast
några få hade tillgång till filmkameror, är den rörliga bil-
den idag allmän egendom. Vem som helst kan göra en
film med en kamera eller mobiltelefon. Om ni själva
skulle göra en film om er hemstad/ort, hur skulle den se
ut? Vad skulle ni vilja lyfta fram? Skulle det bli en typiskt
traditionell presentation eller skulle ni vilja skapa en mer
omvälvande bild? Utmana varandra och gör filmen om
din hemstad!

Filmer att titta närmare på:

"Sieurins bilder" 1901
"Marknadsfilm från Falkenberg" 1905
"Badlif vid Mölle" 1911
"Kallbadhuset i Eskilstuna" 1917
"Visby" 1921
"Marknadsbilder från Enköping" 1923
"Arbogadagar" 1924
"Ett sommarkåseri om Norrköping" 1937

"Motala - radions huvudstad" 1938
"Staden vid Göta älv" 1938
"Borås" 1938
"Från glada laxars land" 1939
"Gävle - porten till Stornorrland" 1943
"En dag i Ludvika" 1944
"Sveriges port mot väster"1946
"Landskrona en krona bland städer" 1947
"Hälsingborg, staden kring kärnan" 1950
"De historiska minnenas stad" 1951
"Stad vid färdeväg" 1961
"Lund" 1967

Stockholmsbilder
Ungefär lika många filmer som alla de andra orterna till-
sammans kretsar kring Stockholm och dess omgivningar.
Av förklarliga skäl är det absolut tidigaste filmklippet en
Stockholmshändelse. Inte bara var det filmmediets första
steg. Fotografen Ernest Florman förevigade när Kung
Chulalonkorn av Siam klev upp för Logårdstrappan och

möttes av Oscar II i samband med Stockholmsutställ-
ningen 1897. Ett ögonblick att föreviga ur många aspek-
ter.

Den rörliga bilden var tidigt intimt förknippad med
kungligheter. Dels för att det var publikdragande och eko-
nomiskt lönsamt med kungar, prinsar och prinsessor som
förärade speciella evenemang. Men det gav också 'den
sjunde konstarten' större kulturell legitimitet i en tid då

film betraktades som något aningen dubiöst. Stockholm
och kungahuset är flitigt representerade både i särskilda
stockholmsporträtt och i otaliga filmjournaler som rul-
lade på biograferna landet runt.

Filmerna om Stockholm följer oftast samma koncept
som filmer om andra orter. Vi har 10-talets lätt improvise-
rade nostalgiska stadsbilder från stora samlingsplatser
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och torg som Slussen i "Kinografen" där vi får en bild av
hur det verkligen såg ut. En autentisk närvaro av folk i
arbete och de olika samhällsklasser som korsade varand-
ras vägar. Vid Odenplan i "Söndagsliv i Vasastan"är männi-
skor uppenbart roade av kamerans närvaro medan de
skyndar för att hinna med spårvagnen, spankulerar eller
kollar in de senaste attraktionerna cirkus och biografen. 

I de mer standardiserade filmerna tar man gärna avs-
tamp i Stadshuset och rör sig sedan via Stockholms vat-
tenvägar, betraktar folkliv och stadens puls. Inmundigar
skönhetsintryck, betänker platsernas historia eller filoso-
ferar över statyer och svunna tiders kulturpersonligheter. I
staden möts landet och staden inte minst i torghandeln
som är ett omhuldat inslag i alla stadsfilmer med självakt-
ning. 

Huvudstaden som den beskrivs i "Stockholm 'Queen of
the Baltic'" eller "Under Stockholms broar" är ett under av
präktighet och stadslivet lätt ironiserat beskrivet. Medan
andra som "Morgonväkt", "Skymningsljus" eller "Gamla
Stan" anlägger en mer poetisk ton där årstiders växlingar
bildar fond åt stadens puls och där man låter bilderna tala
snarare än speakern. Därtill med ett filmspråk och ett
montage som för tankarna till sovjetisk konstruktivism.
Man ser inspiration av filmpionjären Dziga Vertov och
hans "Mannen med filmkameran". Någon film till och med
liknar staden vid en kvinna och ger 'henne' egenskaper
och egenheter med mänskliga drag.

Oavsett den formmässiga inramningen vill filmerna
fånga storstaden som en stor organism där människor
lever, bor och framförallt arbetar. Samspelet mellan
maskin och människa och hennes funktion som en kugge i
ett större maskineri. Stadens alla skikt av samhällsklasser,
åldrar och yrkesfunktioner. Hur allt samverkar och strävar
mot att samhället ska flyta och framtiden te sig bättre och
bättre. Modernism, funktionalism och effektivisering är
honnörsord som vill förmedlas. Allas betydelse är lika
avgörande. Från gatsoparens första tag i arla morgon-
stund, vattenverkens arbete, restaurangnäringens slit till
sena kvällen då folk roar sig på tivoli och däremellan alla
som sliter på kontor, i brandkåren eller på torget.

Några ord från "Stadens puls" sammanfattar vad fil-
merna vill förmedla: "och ständigt ljuder någonstans ifrån
en mäktig rytm som sjunger i oss alla. Jag är blott en
ibland de många tusen som bygga staden ny för varje dag,
mens timmarna som höga hammarslag från kyrktornen
klinga över husen."

• Stockholmsskildringarna är många och till stor del

stöpta i en liknande form. Några har vågat sig på att vara
mer formmässigt utmanande och valt andra infallsvinklar,
både kameramässigt och tematiskt. Filmerna vill också
fånga själva storstaden som fenomen, dess karaktäristika
och själ. Hur illustreras detta med bilderna? Hur beskrivs
storstadens väsen? Vilka metaforer eller adjektiv används?
Vad är människans roll i staden, och vem är staden till
för?

• Bilderna är skapade av någon, för någon. Vem är avsän-
daren? Vilka platser återkommer? Vilken bild av Stock-
holm/Sverige vill man förmedla till en eventuell utländsk
publik? I vår tid när man talar om det mesta i form av
varumärken, vilket Stockholm vill man lansera idag och
vad lyfts fram för potentiella turister men också för att
marknadsföra sig som en stad att leva i?

Filmer att titta mer på:

"Ballongfärd över Stockholm" 1913
"Stockholmsbilder" 1913
"Söndagsliv i vasastan" 1913
"Kinografen" 1913
"Stockholm i färger" 1927
"Gamla stan" 1931
"Stockholm - Queen of the Baltic" 1932
"Tullbergs journal" 1934
"Godag Staty" 1938
"Stadens melodi" 1939
"En Stockholmssiluett! 1943
"Stockholmshöst" 1944
"Morgongväkt" 1945
"Under Stockholms broar"1947
"Stadens puls" 1948
"Högalid - en film om en Söderförsamling" 1950
"Stad vid vatten" 1955
"Skymningsljus" 1955
"Secret Stockholm" 1963
"The Riddle of Sweden" 1963

Landsbygden
Det fokus som finns på stadsliv och huvudstaden speglar
också hur synen på landsbygden förändras under 1900-
talets första femtio år. Landsorten är visserligen förutsätt-
ningen för välfärd och försörjning men börjar nu mer
beskrivas som ett avstamp för att ta sig till staden. Det
agrara livet bistår som ett komplement till storstadens
befolkning som trots allt behöver det som jorden, skogen
och havet kan ge. "Mjölk och äpplen klara. Ännu kommer
de som på salig Fredmans tid från Mälarstränder morötter
och äpplen och mjölkflaskor. Även om seglet på Olles
höbåt har fått lämna plats åt en dunkande motor." 

De människor som fortfarande lever av fiske, jord- och
skogsbruk utgör både en länk till det förflutna och existe-
rar som en bit levande historia parallellt med den snabba
utvecklingen i städerna.

Mindre orter är också styvmoderligt behandlade precis
som att det framför allt är den södra halvan av Sverige
som förekommer mest i filmutbudet. Längre norrut än
Grängesberg har inte många fotografer tagit sig. De filmer
som trots allt visar Norrland och Lappland tenderar att
beskriva det som obygd eller oländigt tillhåll för urbefolk-
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ningen samerna med deras traditionella, men för andra
svenskar exotiska, sätt att leva. 

Norrbotten kämpade redan under mellankrigstiden
med folkförsörjning, samtidigt som man oroades för att
ungdomen skulle 'vansläktas'. Ett uttryck man kan fun-
dera på med tanke på dåtidens rasbiologiska debatt.

Men sakta växer också en bild av Norrland som en
region som utnyttjas av övriga Sverige. "Norrland ska inte
vara en råvaruproducerande koloni åt sörlänningarna,
utan en plats där man ska kunna få bo kvar hela livet om
man vill." I "Norrlandsproblemet" sammanfattar städers-
kan Elsa Nordendahl från Undersåker hur Norrland och
norrlänningar behandlas ojämlikt ur ett nationellt per-
spektiv.

• I den mån landsbygden finns beskriven hur skildras
den? Som en värld för överlevare i sin särskilda näring,
eller tillhåll för den jäktade stadsbon att koppla av i? Fil-
merna strävar efter att definiera ett sammanhållet Sverige
med en gemensam framtidstro. I det ljuset, vilket
utrymme ges den norra delen av landet och landsbygden?
Hur ser Sverigebilden ut idag? Lever hela landet i de
skildringar vi upplever i medier och kultur?

Filmer kring temat Landsbygden:

"Kiruna yrkesskolor"1913
"Bland kobbar och skär-ströftåg med kamera i Stockholms
skärgård" 1937
"Långt ifrån land" 1943
"Västerbottningar - en film om rödjarbragd och skapar-
kraft" 1943
"Med lapparna till fjälls" 1944
"Vårvinterrajden" 1944

"Med Stig Wesslén i Lapplandsfjällen" 1940
"Fyren" 1948
"Svensk utpost" 1948
"Kiruna 50-årsjubileum" 1951
"Med SJ på vildmarksfiske" 1959
"Norrlandsproblemet" 1971

2. Industri, teknik och arbetsliv 
Städernas historia och framväxt är också industrins, när-
ingslivets och den tekniska utvecklingens historia. Sålunda
stoltserar de flesta stadsfilmer självklart med de företag
som identifierar hemstaden. Men beskrivningen av arbetet
går djupare än att bara framhålla ett starkt varumärke.
Själva arbetet, yrkesskickligheten och den tekniska ekvili-
brismen firar triumfer bland kugghjul och löpande band.

I "Stadens melodi" kontempleras över nya tider:
"En dyster filosof har påstått att kvinnan kan allt utom att

laga mat och att det är det som under årtusenden varit
mänsklighetens förbannelse och gjort den sådan den är. Det
är ett bra tag från stekspett och vedspis till nuets möjlighet
att med maskinernas och rationaliseringens hjälp följa en
kalvs öde eller uppleva förvandlingen från gris till burk". 

Vi följer hur invecklade maskiner med kedjor och valsar
förvandlar råvaror till vårt dagliga bröd. Ett ständigt
moderniseringsarbete pågår av gator och torg och på kontor
och fabriker lyser flitens lampa. I ett lyriskt klipp ur "En
Stockholmssiluett" hyllas en mekanisk gurkskärares preci-
sion och nubbemaskinens exakta fördelning av sprit i oräk-
neliga glas. Maskinernas lovsång ljuder genom bilderna av
det nya Sverige!

Att hjulen snurrade i Stockholm var uppenbart. Men alla
städer med självaktning producerade något eget. Den
lokala näringen var lika med stadens stolthet. Borås lanse-
rades som 'den flitiga staden' där rationalisering drivits till
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sin höjdpunkt i de funktionella fabrikerna. Norrköping 'det
idoga arbetets stad' lät inte heller skämmas för sig som nor-
dens Manchester. Motala hade sin radioindustri och i Gävle
fanns allt från halstablettsfabrik till rakbladstillverkning av
rang.

I detta och i filmerna hade maskinerna sin självklara
plats.  Men också utvecklingen, förädlingen, betonas och
vissa filmer beskriver från ax till limpa hur produkterna
kommer till. I "Från glada laxars land" trummar musiken
från tomtarnas verkstad på och snart visas stadens produk-
tion av 'pedalhästar' upp. Från det glödande stålets oform-
liga råhet, via valsning, bockning, svetsning till färdiga
lackerade cyklar med fartränder. Inget prut på material och
kvalitet. 

"Hur en Eiserstrumpa kommer till" visar oss med besked
hur en modern silkesstrumpa tar form. I en av Borås strum-
pfabriker utrustad med de modernaste maskiner som den
internationella strumptekniken i detta nu kan prestera står
kvinnorna vid spolmaskiner, skaftmaskiner och stickmaski-
ner som i rasande gemensamt tempo. Hur det revolutione-
rande materialet plywood tar form visas i detalj i "Från
storskog till stjärnplywood" och det man inte får veta om
hur öl produceras genom "Falken - en rundvandring i Hal-
lands största bryggeri", är inte värt att veta.

Jämte filmernas fascination för maskineriet och mekani-
seringen finns också ett hyllande av själva arbetet i sig. I
Göteborg är hamnarbetarna morgonpigga och på språng för
att lassa och lossa". I "Från Faraos sandal till 58 Karlssons
marschkänga" härskar ett sjudande arbetsliv. Inget mån-
dagsexemplar lämnar denna fabrik. Vi måste helt enkelt
tacka denna skoindustrins "yrkesskickliga kvinnor och män
och dess förstklassiga utrustning." Arbetarnas situation
beskrivs i positiv anda där alla arbetar målmedvetet och
lojalt för sitt företag. 

Samtidigt beskrivs hur arbetsgivarna tar ett stort socialt
ansvar för sin personal både på och utanför arbetsplatsen
(inte förvånande eftersom många filmer antingen är rena
beställningsfilmer eller lokala produktioner där företagets
väl och ve är intimt sammanlänkade med ortens). Man
månar om en god arbetsmiljö, med luncher och raster. Man
ombesörjer bostäder åt barnrika familjer och ensamstående

mödrar. Dessutom finns en idé om att även de anställdas
fritid skall vara innehållsrik och värdefull. Fabrikerna och
kontoren intas och lämnas i trupp och med kollektivets
trygga tillhörighet och vid Sundsvalls järnverk där man
högtidligt sjunger in helgen slänger man sig sedan ut i
sportiga aktiviteter i stadens pampiga idrottshall.

• Industriernas framväxt med specialiserade produktio-
ner i vissa städer skapade givetvis en stark lokal identitet.
Göteborg och Landskrona hade sina varv och hamnar,
Borås och Norrköping sin tekoindustri, Sandviken sitt stål,
Gustavsberg sitt porslin, Trollhättan och Linköping sin
bilindustri för att nämna några. Hur beskrivs dessa starka
band mellan företag och ort i filmerna? Vad betyder det
för lokalbefolkningen? Hur ser det ut idag?

Den svenska industrin blomstrade från 30- till 50-talet.
När det andra världskriget lamslog resten av Europa rul-
lade de svenska kugghjulen oskadda. Och som det påpe-
kas, stålet i kugghjulen och kugghjulen själva var även de
av svenskt märke. Idag är företagande och produktion en
globaliserad sfär. Mycket av det som vårt land produce-
rade har nu tagits över av andra länder. Dels för att
arbetskraften är billigare, dels för att vi mer och mer över-
gått från ett industrisamhälle till ett informations- och
servicesamhälle. 

Svenska flaggskepp som Volvo och Saab har utländska
ägare, Marabou ägs av det multinationella livsmededels-
bolaget Kraft och inte ens IKEA betraktas som genuint
svenskt ens ur ett ägarperspektiv. Textilindustrin har
sedan länge flyttats till lågprisländer. Den svenska bilin-
dustrin ser ut att bli en kinesisk angelägenhet i framtiden
liksom många andra branscher. 

• Å ena sidan blir jobben färre här, å andra är det många
enahanda arbeten vid maskiner och löpande band som vi
'slipper' utföra. Hur går era funderingar kring den här för-
skjutningen av industrier och arbetstillfällen i en globali-
serad värld? De arbeten som utförs i andra länder är inte
sällan förknippade med ohälsa och dåliga löner. Allt för
att vi ska kunna få billiga varor. 

• De kläder vi bär, apparater vi har i hemmet eller annat
vi omger oss med är väldigt sällan av 'äkta svensk kvalité'.
Inte ens om de har formgivits och kallas svenska varor.
Hur tänker ni kring detta? Är det av betydelse var varorna
kommer ifrån, om de framställs på ett för klimatet håll-
bart sätt och under humana förhållanden för arbetarna.
Är ni beredda att betala mer för svenska varor?

• Arbetaren betraktas i filmerna som en del av ett kollek-
tiv, en del av själva maskineriet, en symbios mellan
maskin och människa. Arbetet tas på stort allvar och
utförs med stolthet. Ett arbete innebar försörjning och
mat på bordet men också en social tillhörighet. Nit, knog,
plikttrogenhet var honnörsord. Vilka är ledorden idag?
Ett axplock ur några arbetsannonser: God kommunika-
tionsförmåga, social kompetens, lyhördhet, självständig-
het, prestigelöshet och flexibilitet. Är man därtill van vid
att sköta 'arbetsflöden' kanske man kan komma i fråga.

Ur filmen “Från storskog till stjärnplywood” fr 1936.



• Idag står arbetet liksom då högt i kurs. Begreppet
'arbetslinje' är vedertaget i debatten. Men vad innebär det
egentligen? Hur uppfattar ni att arbete betraktades under
denna tid som filmerna speglar och hur ser vi på arbetet
idag? Vad betydde och betyder arbetet för identiteten?
Vad hade arbetet för status då och nu? Vilka yrken anses
idag som prestigefyllda?

• "Filmkameran på strövtåg bland kuggar och hjul" heter
en serie bland filmerna. Närbilder på "maskineriets under-
verk", de flesta av svenskt märke, är ett återkommande
inslag. Maskinernas rytm, imponerande egenskaper och
effektivitet blir en konstruktivistisk balett på film. Inför
närgångna bilder av detaljer hörs speakerrösten tala om
ekonomisering, rationalisering, mekanisering och effekti-
visering. Ord bärandes framtidstro och hopp om ett lät-
tare liv. Hur ser dessa beskrivningar av den tekniska
utvecklingen ut? Hur tänkte man sig att arbetet skulle
underlättas? Hur såg man på människors fritid?

Filmer att titta närmare på:

"Aktiebolaget Joh. Thermænius & son, Hallsberg" 1916
"Det flytande palatset" 1925 
"Stockholms frihamn" 1927
"Film-poturri" 1927
"Aktiebolaget Nymans Verkstäder Uppsala" 1927
"Glimtar från Karmansbo Bruk förr och nu" 1930
"Hur en Eiserstrumpa kommer till" 1935
"Från storskog till stjärnplywood"1936
"Män och maskiner" 1936
"Motala - radions huvudstad" 1938
"Borås" 1938
"Staden vid Göta älv" 1938
"Falken - en rundvandring i Hallands största bryggeri
1939
"Från glada laxars land" 1939
"Viskafors regnkappor" 1939
"Från Faraos sandal till 58 Karlssons marschkänga" 1940
"Klart. Tåg ut!” 1941
"Eld, lera och människor" 1942
"Ett skepp kommer lastat"1948
"Från lillstuga till storföretag" 1948
"Post på hjul" 1949
" Hälsingborg, staden kring Kärnan" 1950
"Sveriges gröna tröja" 1951
"Enklare mera bättre" 1951
"Aktuellt om Saab" 1960
"Svensk fisk" 1961
"Byggbara stuprör - en rationell byggidé" 1962
"En gasfilm" 1971
"Laget" 1982

Fritid
"Kallbadhuset i Eskilstuna" 1917
"Gymnastik och motion" 1925
" Med Svenska Camping-klubben på weekend" 1930
"Direktörn är upptagen" 1945
"Semester" 1949
"Förnuftig fritid" 1946
" Det handlar om cyklar" 1953

Arbetets historia - arbetarens historia
Även om detta material i stora delar sjunger arbetets lov
och prisar rationaliseringar och effektiviseringar så finns
också bilder som lyfter fram mörkare sidor av arbetets
historia. Vi blir påminda om den livegna grupp som sta-
tarna utgjorde innan jordbruken moderniserades. Om
ofriheten i att erhålla lönen i natura av godsägare, de
undermåliga bostäderna och risken att faktiskt vräkas likt
statarna i Södra Möre 1929. 

Förhållandet mellan tjänstehjon och husbonde tas också
upp i " Jordens arbetare - en rapsodi över legohjonens väg
till nuets lantarbetare". Där beskrivs hur de börjar organi-
sera sig fackligt men statarsystemet skulle komma att leva
kvar i viss mån fram till 1945. Att det kunde innebära ris-
ker att organisera sig fick arbetarna i Ådalen erfara 1931
då de demonstrerade i protest mot strejkbrytare. Fem per-
soner, fyra av de strejkande och en åskådare, sköts ihjäl av
svensk militär. 
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Tiderna förändrades liksom produktionsförhållandena.
Under efterkrigstiden behövde Sverige arbetskraft utifrån
och under 50-60- och 70-talen invandrade människor från
Europa och våra grannländer (främst Finland) för att arbeta
i våra industrier. Att arbetet vid löpande bandet kan utarma
kropp och själ syns i två filmer. "Flickorna på Marabou" där
vi möter några av de tiotusentals unga kvinnor som kommer
från avfolkningslän i Sverige och Finland för att arbeta som
paketerare på chokladfabriken. En slags moderna statare
som bor i företagets bostäder. Om att ge företaget allt,
kanske på bekostnad av den egna hälsan handlar "Satsa dig
själv".

• Filmerna som beskriver arbetarnas villkor under 1900-
talets första hälft är givetvis bara brottstycken. Men kan
vara ett komplement för att illustrera utvecklingen. Inte
bara den positiva sidan utan den som handlar om kamp för
en trygg arbetsmiljö, en dräglig lön och fackliga rättigheter.
Vilken bild av arbetarens situation kan ni utröna ur bil-
derna? Var befinner vi oss idag? Funderar vi över de histo-
riska perspektiven i arbetslivet?

Filmer att titta närmare på:

" Från lantarbetarvräkningarna i Södra Möre" 1929
"När de stupade Ådalsarbetarna fördes till vila i Ådalens
jord" 1931
"Kvinnorna som trodde på framtiden" 1939
" Jordens arbetare - en rapsodi över legohjonens väg till
nuets lantarbetare" 1942

"Saga sanning blev en gång ... "1945
"Rallare hos Tito" 1952
"Flickorna på Marabou"
"Norrlandsproblemet" 1971
"Arbete åt alla!" 1974
"Satsa dig själv" 1989

3. Folkhemmet och funktionalismens 
framväxt
Socialdemokraterna som regerade oavbrutet från 1932
fram till 1976 satte givetvis en avgörande prägel på
nationsbygget Sverige under denna tid. Och redan 1928
införlivade socialdemokraternas ledare Per Albin Hansson
begreppet folkhemmet i den politiska retoriken.

Det ursprungliga 'folkhemmet' var egentligen en institu-
tion från slutet av 1800-talet som handlade om att ge
mindre bemedlade samhällsinformation och litteratur till
ett reducerat pris. Högermannen och statsvetaren Rudolf
Kjellén utvecklade teorier som handlade om staten som
en organism. Per Albin Hansson valde alltså ett begrepp
från högern men ville med sitt folkhem ta "död på klas-
sandan". Det socialdemokratiska "hemmet" skulle etable-
ras på "demokratins fasta grund" och bli ett gott hem för
alla svenskar". I sitt tal 1928 uttrycker han följande
målsättning för Sverige.

"Hemmets grundval är gemensamheten och samkäns-
lan. Det goda hemmet känner icke till några privilegie-
rade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn.
Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen
skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker
icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder
likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på
det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda
nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor,
som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbaka-
satta, i härskande och beroende, plundrare och plund-
rade."

Och vidare:

"Det svenska samhället är ännu icke det goda medborgar-
hemmet. Här råder visserligen en formell likhet, likheten i
politiska rättigheter, men socialt består ännu klassamhäl-
let, och ekonomiskt råder fåtalets diktatur. Olikheterna
äro stundom skriande; medan några bo i palats betraktar
många det som en lycka om de får bo kvar i sina kolo-

En scen ur “Kvinnorna som trodde på framtiden” fr
1939.
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nistugor även under den kalla vintern; medan en del leva
i överflöd, gå många från dörr till dörr för att få en beta
bröd, och den fattige ängslas för morgondagen, där sjuk-
dom, arbetslöshet och annan olycka lurar. Skall det
svenska samhället bli det goda medborgarhemmet måste
klasskillnaden avlägsnas, den sociala omsorgen utvecklas,
en ekonomisk utjämning ske, de arbetande beredas andel
även i det ekonomiska förvaltandet, demokratin genom-
föras och tillämpas även socialt och ekonomiskt."

Hans ord beskriver väl vad socialdemokratin ville
uppnå även om 'folkhemmet' aldrig formellt stod inskrivet
i partiprogrammet utan snarast blev till en metafor för en
ideologi där alla medborgare skulle införlivas i en natio-
nell och social gemenskap. Men Per Albin Hansson fick
också kritik av personer i de egna leden för att vara för
konservativ, för att han avlägsnade partiet ifrån den
ursprungliga socialistiska klasskampen. 

Planerna för samhällsbygget påverkades också av andra
tongivande personer som exempelvis paret Gunnar och
Alva Myrdal. 1934 publicerade de skriften "Kris i befolk-
ningsfrågan" som fick ett starkt inflytande på hur befolk-
ningspolitik kom att bedrivas. Med utgångspunkt i socio-
logiska vetenskaper och med välfärdssamhället i sikte lan-
serade de socialpolitiska hjälpinsatser för barnfamiljer,
men också radikala regleringar som tvångssteriliseringar
av 'höggradigt livsodugliga individer'. Samtidigt skulle
staten stå till förfogande med barnpassning och barnpe-
dagogik, grunden till vår grundskola idag och systemet
med förskolor, och öka kvinnans frigörelse. (Social ingen-
jörskonst är ett begrepp inom sociologin, där ett arbete
med att genom lagstiftningsarbete, beskattning, samhäll-
spolitiska beslut, planering, utbildning och andra samhäl-
leliga insatser försöka åstadkomma en omdaning av sam-
hället.)

• Vad står begreppet folkhemmet för egentligen? Hur
klingar det i våra dagar? Med 1930-talet "sociala ingen-
jörskonst" ville man förebygga det sociala elände som vårt
land sett så mycket av under det tidiga 1900-talet. Vilka
drömmar hade man om ett idealiskt samhälle? Hur
genomsyrar de skildringarna från städer, fabriker och
hemmet?

• Diskutera vidare spannet mellan den elitism med goda
avsikter som också inrymdes i folkhemsbygget och mer
tydligt totalitära metoder för att skapa idealstaten. Paral-
lellt med dessa tankegångar om hur Sverige skulle utveck-
las så växer nazismen sig stark i Tyskland. Ser ni några
likheter mellan det man försöker att uppnå? Är det möj-
ligt att sträva efter utopier eller tvärtemot farligt?

• Med facit i hand, vilka funderingar väcker idéen om fol-
khemmet hos er? Vilka goda respektive dåliga sidor hade
folkhemstanken? Vilka av dessa ideal lever kvar i vårt
samhälle om än modifierade? Finns det några liknande
övergripande visioner idag om hur samhället ska formas?
Utifrån tanken om folkhemmet, hur ser vi idag på indivi-
den kontra kollektivet? 

Funktionalismen
Men "den sociala ingenjörskonsten" var bara ett spår i en
bredare samhällsutveckling som kan förstås och beskrivas
ur flera perspektiv. Det första världskriget hade både ritat
om Europas karta och bokstavligen förändrat befolknings-
sammansättningen. Men ännu viktigare var att detta
fasansfulla kaos också födde en längtan hos många grup-
per att skapa ett radikalt nytt samhälle. Ovan beskrivs de
politiska förändringar som gjordes i Sverige men idéerna
kom också att påverka själva den fysiska miljön.

Människor skulle inte bara bo utan leva och verka i mil-
jöer som var anpassade både till arbete och det sociala
livet. Funktionalismen, 'funkis' är något vi förknippar med
arkitektur, formgivning och stadsplanering men det blev
också en del i den nya moderna livsstilen. Funkis blev
ledordet främst under 30- och 40-talet. Fabrikerna i Borås
beskrivs lyriskt som 'funkis i varje tum'.

För den breda allmänheten var det Stockholmsutställ-
ningen 1930 som blev funktionalismens genombrott i Sve-
rige. Uno Åhrén och Gunnar Asplund, inspirerad av Le
Corbusier  utformade transparenta utställningspavil-
jonger i funkisstil. En grupp bestående av arkitekterna
Sven Markelius, Uno Åhrén, Eskil Sundahl, Wolter Grahn
och konsthistorikern Gregor Paulsson betraktade funktio-
nalismen inte bara som ett arkitektoniskt uttrycksmedel
utan därtill som en livsstil. Sina radikala idéer formule-
rade de i skriften "Acceptera".

Gruppen kring Acceptera såg vilka problem som fanns i
dåtidens boendemiljö och man beskriver ingående både
arbetarfamiljers snittinkomster, kostnader för byggande
och hur man skall kunna skapa acceptabla sovplatser och
hygienutrymmen som räcker för en familj. Men man var
också villig till mycket drastiska åtgärder för att lösa dessa
problem. Och idag upplever vi nog perspektivet som både
elitistiskt och till viss del teoretiskt. 

Arkitekternas vision var att den moderna människan
skulle leva i små funktionella lägenheter i kollektivhus
med gemensamma måltider (eller centralkök och mathis-
sar) all form av moderna faciliteter och där deras barn
skulle bo i särskilda gemensamma sovsalar övervakade av
professionella barnskötare. Markelius var en av de mest
tongivande och kom att rita ett antal kollektivhus men det
var bara ett som uppfördes. Trots att de mer radikala
idéerna aldrig fick något större genomslag så blev stan-
dardförbättringen för många avsevärd och boendemiljön
betydligt hälsosammare.
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I flera av filmerna ser vi även hur en annan slags
bostadsområden med så kallade Egnahem växer fram.
Denna bostadsreform förknippas starkt med Per Albin Hans-
son, socialdemokrati och folkhemstanken. Men borgerliga
partier hade också haft intresse av egnahemsboende i syfte
att skapa en medelklass av arbetare. 

Tanken gick ut på förmånliga lån till den enskilde eller att
staten eller kommunen finansierade standardiserade hus för
gemene man som en motrörelse mot de undermåliga
hyreslägenheter som många trängdes i sedan befolkningen
allt mer flyttade till städerna. 

De byggdes i blygsam skala (ofta med en mycket stor
arbetsinsats av egnahemsägaren själv) med en liten täppa,
inte minst för att befrämja människors hälsa. Tanken över-
gick senare i större bostadsområden. Egnahemstanken tog
för alltid slut i och med 60-talets miljonprogramsbyggen
som snarare syftade till att snabbt skaffa fram bostäder än
att beakta människors behov av funktionella och rekreativa
miljöer.

• Idag är många egnahemsmiljöer eftertraktade områden
för köpstarka storstadsbor och den ursprungliga målgrup-
pen har knappast råd att skaffa den typen av boende. Disku-
tera hur en bra bostadspolitik ser ut? Vilken för- respektive
nackdel har dagens mer marknadsanpassade synsätt? Hur
ser ert eget drömboende ut?

Filmer att titta på:

"Stockholmsutställningen" 1930 
"Borås" 1938
"Staden vid Göta älv" 1938
"Den första Lingiaden" 1939
"Veckorevy 1932-08-15" 1932
"Några barnkrubbinteriörer" 1935
"Eld lera och människor" 1942
"Litet bo" 1943

"Tak över huvudet" 1943
"Malmö stadsteater - Europas modernaste teater" 1945
"Förnuftig fritid" 1946
"Sveriges port mot väster" 1946
"Vår stad" 1946
"Vi ska ha barn" 1948
"Högalid - en film om en Söderförsamling" 1950
"Det glömda rummet" 1960
"Barn på stan: en film om parkleken" 1970

4. Politik & ideologi - samhälle & 
konsumtion
Även om filmerna i arkivet utgör ett axplock, och alla
åsikter och åskådningar inte finns representerade, så trä-
der ändå en tydlig bild av Sveriges politiska och ideolo-
giska utveckling under 1900-talet fram. 

Från "Bondetåget 1914" då monarkin fortfarande hade
en avgörande makt och den liberale politikern Karl Staaff
kämpade för allmän rösträtt. Via framväxten av en stark
socialdemokrati till Olof Palmes dominans i svensk politik
både som statsminister 1969-1976 och 1982-1986. Men
Palme var också en inflytelserik politiker och debattör
fram till sin död. Under tema Olof Palme finner man en
rad filmer som speglar hans idévärld. 

Om socialdemokratin hade betydelse för en social och
ekonomisk utjämning av samhället så var det socialdemo-
kratiska kvinnoförbundet intimt förknippat med den
svenska kvinnans frigörelse. Under 10-talet kämpade man
först och främst för sina juridiska rättigheter som rösträtt,
rätten att som gift kvinna förfoga över sina egna inkoms-
ter och ogifta kvinnors rätt att betraktas som myndiga.
Vidare drevs frågor kring ensamstående kvinnors situa-
tion, fattigvården och kvinnors usla löner. 

1920 grundades Sveriges Socialdemokratiska Kvinno-
förbund. Kvinnornas hårda arbetsvillkor både i och utan-
för hemmet beaktades och 'hemutbildning' ansågs lika
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viktigt som rätten att få vila upp sig. Husmorssemestrar
och rätten att behålla sitt arbete trots giftermål och gravi-
ditet var några framsteg för den moderna kvinnan.

Politik och ideologi speglas bland annat i valfilmerna där
de olika riksdagspartierna framförde åsikter och visioner.
Företrädesvis illustrerat av effektfulla bilder av samhällets
framsteg. Vissa hade mer metaforiska ambitioner och
använde sig av grafiska modeller, medan andra mixar
dokumentära bilder och dramatiseringar med kända skå-
despelare i rollerna. Det är sålunda både plakatpolitik och
mer inlindade budskap och man finner dem under rubri-
ken 'Valfilmer'.

Jämte valfilmerna återfinns ett stort antal 'talarfilmer'.
Där får en person helt sonika tala fritt från ett podium eller
från sitt skrivbord om ett behjärtansvärt samhällsproblem
eller politiskt brännande ämne.

Många av filmerna skildrar också det rådande ideolo-
giska klimatet mer indirekt. Vissa med en uppfostrande
pedagogisk ton som handlar om samhällets önskan att
forma sina medborgare. Under krigsåren handlade det om
varje svensk konsuments ansvar att ransonera. I "Till er
tjänst" varnas medborgarna för svartabörshandeln, och det
illojala i att förvänta sig lite extra mjöl eller kött hos den
lokala handlaren. Hur skulle det se ut om alla gjorde så? 

Vissa områden verkar särskilt ha varit föremål för myn-
digheternas inblandning. Det gällde framför allt vårt bete-
ende i trafiken, nedskräpningen av våra städer och vårt
förhållande till alkohol. Ansvar och solidaritet mot sina
medborgare och mot samhället var ett självklart motto.

Mot denna konsensus står de bilder som inte alls beskri-
ver vårt samhälle som den bästa av världar. I "Andra tak-
ter" möter vi några unga punkare som ställer sig utanför
etablissemanget och protesterar mot allt från svenssoni-
deal till vapenexport. Drömmen om ett annat samhälle
demonstreras kanske mest slagkraftigt i "Alternativ jul -
alternativt samhälle" eller "Almarna i Kungsträdgården".
Autentiska tidsdokument som fortfarande står som symbol
för sextiotalets proteströrelser.

• Välj en film ur varje decennium och diskutera hur man
närmar sig sin målgrupp, vad vill man uppnå och vilka
argument använder man? Vädjar man till känslor eller
används sakargument? Det är givetvis intressant att jäm-
föra tonen och debatten med dagens politiska klimat. Hur

ser våra valrörelser ut? Hur kommunicerar de politiska
partierna idag, genom vilka kanaler och med vilken
retorik? Har vi blivit bättre eller sämre på att kritiskt
granska dess budskap? Vad käns igen från dåtidens sätt
att framföra politiska visioner? Hur tänker ni kring
gränsdragningar i ett allt mer slipat pr-maskineri i den
politiska världen?

Filmförslag:

"Bondetåget 1914" 1914
"Tredje statsmakten" 1922
"Politikervisan" 1934 (valfilm)
"Arbete" 1934 (valfilm)
"Män och maskiner" 1936
"Varje dag en världsrevy" 1937
"Fyrmaktsmötet i Stockholm" 1939
"Talarfilm Anders Andersson-Råstock" 1940
"Talarfilm Kerstin Hesselgren" 1940
"Talarfilm Christian Günther" 1940
"Talarfilm Gustav Möller" 1940
"Talarfilm Per Edvin Sköld" 1940
"Talarfilm Sam Larsson" 1940
"På prövad grund för - för stadens framtid" 1942 (valfilm)
"Din stad - en film om Göteborg" 1942 (valfilm)
"Till er tjänst" 1943
"Per Albins maning till deltagande i årets val" 1944
"Kivens icke på vägen" 1945
"Vår stad" 1946 (valfilm)
"Vi vill" 1946 (valfilm)
"Det var då - det är nu" 1946
"De valde friheten" 1948 (valfilm)
"En liten film om dig och samhället" 1958 (valfilm)
"Den förlorade melodin" 1957
"Ansvar" 1957
"En liten film om dig och samhället" 1958 (valfilm)
"Lever lortsverige?" 1959
"Ditt Stockholm" 1960
"Den nya floran" 1965
"Alternativ jul - alternativt samhälle" 1968
"Almarna i Kungsträdgården" 1971
"Tidningsmänniskor" 1975
"Olof Palme" 1977
"Ur Kampen går vidare" 1979
"Vårt nya Sverige" 1980
"Kvällen före dagen efter" 1980
"ABF Jubileumsforum" 1982
"Andra takter" 1985
"Innan det är för sent" 1985
"Folkpartiet" 1994
"Vilja gå vidare: Olof Palme och hans idévärld" 1996

Journalfilmerna
Under stumfilmsepoken producerade flera olika bolag
journalfilmer som förspel till biografernas huvudfilmer.
Bland annat Paramountjournalerna som sträcker sig
från 1925 till 1930 och som framför allt innehåller aktu-
alitetsinslag företrädesvis från Stockholm med omnejd.
Varje film innehåller mellan fem och tio inslag och vid
ursprungsvisningarna oftast även utländska dito.
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“Almarna i Kungsträdgården” fr 1971, en nästan sägen-
omspunnen strid mellan aktivister och polis.



Annars kunde programmet växla mellan allt från rullstols-
maraton, julmarknad, invigningar, idrottstävlingar, jubi-
leer eller evenemang med kunglig glans.

Nordisk Tonefilms journaler NUET från 1954-1955 var
inte sämre när de försökte fånga olika händelser i vårt
avlånga land. Vaccin mot polio, Sixten Jernberg vinner
Vasaloppet eller ett besök på Naturhistoriska muséet i
Göteborg. Inget är för stort eller smått att uppmärksam-
mas. Därtill en speaker med entusiasm utöver det vanliga.

I långlivade "Veckorevy" ses bilder vi kanske känner
igen. De härligt frisläppta nudisterna på Ingarö har många
redan sett. Men vi möter också landets första kvinnliga
poliser och taxichaufförer, kronprins Carl Gustaf inspekte-
randes färjan Trelleborg eller Mai Zetterling på väg till
Filmstaden i Råsunda.
• Ur dessa späckade nedslag i tid och plats formas en bild
av Sverige under mer än tre decennier. Festliga aktualite-
ter, folkliga begivenheter och därtill en gnutta filmstjär-
neglans eller kunglig guldkant. Journalerna var summa-

riska och korta men ger ändå en bild av sin samtid och vad
man tänkte att publiken ville se. Det var också ett sätt att få
se vad som hände ute i landet även om koncentrationen låg
på huvudstaden. Idag kanske motsvarigheten är teves Lan-
det runt eller Sverige idag där man täcker in vad som hänt
under veckan i stort och smått. Allt från björnungar på
Skansen till översvämningar i Göteborg.

• Jämför dagens nyhetssändningar med jornalfilmerna i
arkivet. Vilka skillnader och likheter finns? Uppfattar ele-
verna journalfilmerna som äkta eller tillrättalagda? Är
dagens nyhetsmedia mer manipulativt eller bara skickligare
i att förmedla sitt budskap? 

Filmerna återfinns under kategorin Filmjournaler.

Paramountjournalen 1925 - 1930
NUET nordisk Tonefilms journaler 1954 - 1955
Veckorevy 1932 - 1960
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Reklamfilmer
Reklamfilmens fokus är våra drömmar, önskningar och
konsumtionsvanor. I arkivet finns reklamfilmer från 20-
fram till 90-talet. Och sedan dess har reklamutbudet och
den enorma mängd reklam vi exponeras för dagligen full-
komligt exploderat.

De tidiga exemplen i arkivet ter sig för dagens betrak-
tare som mer än makliga i sitt berättande. Den sexton
minuter långa reklamfilmen för tvättpulvret Triton som
omständligt berättar om två husor och vem som får den
renaste tvätten skulle rimligen inte ha en chans att tränga
igenom dagens snabba reklambombardemang. Likaså den
omsorgsfulla Maraboureklamen från 1928 där självaste
Karl XII kliver ner från sin statysockel för att bege sig till
en godisaffär. I de animerade filmerna för tandkrämen
Stomatol förekommer rent rasistiska inslag som vore
otänkbara idag.

Reklamfilm visades redan på 1910-talet. Den fick för-
stås ett enormt genomslag och ända fram till reklamteves
intåg bemödade sig publiken att komma i tid för att inte
missa reklamen. Vissa slogans blev bevingade som Björn
Borgs "Den gula hinnan det är känt, den borstas bort med
Pepsodent!" Eller ta't lugnt, ta en TOY!". Spola kröken;
MER - för god att kolsyra eller Florareklamen med Marga-
retha Krook och Ernst-Hugo Järegård. 

Reklamfilmen är alltså nästan jämnårig med filmmediet
självt och har genomgått en revolutionerande förändring.
Reklam handlar om kommunikation och blir samtidigt en
temperatur på samhälleliga värderingar och ideal. I bör-
jan var man mest inställd på att presentera en vara och
dess förträfflighet. Om de tidiga filmerna är långrandiga
blev de med tiden kortare. Från att tidigare ha försökt
berätta en 'spännande' historia kom själva produkten att
hamna i fokus. Den här glassen, bilen eller hårsprayen är
bäst! Inga omsvep. Med tiden ville man både kommuni-
cera sitt budskap snabbare och ha en berättelse som i och
för sig kunde ligga utanför själva produkten.

Humorn och ironin har alltid varit en viktig ingrediens
men det förstärks under 70-talet då man låter berömda
komiker som Carl-Gustaf Lindstedt, Loffe Carlsson, Lasse
Åberg och Robban Broberg agera dragplåster för allt från
tandkräm och korv till solresor. Och om det finns någon
som skapat en egen värld med säreget bildspråk, kärvhet
och underfundighet inom reklamen så är det Roy Anders-
son som finns representerad i arkivet med "Felix Pommes
Strips". 

Världen och reklamvärlden har genomgått stora föränd-
ringar. Idag rusar ingen till biografen för att se reklamen.
Snarare slår vi dövörat till och hoppas slippa undan. Öve-
rallt vill den nå oss, genom teven, datorer och bildskär-
mar, hemma och våra offentliga rum. I sin jakt på konsu-
menter blir de kommersiella aktörerna allt mer hög-
ljudda. För att nå ut tvingas man uppfinna nya vägar, nya
metoder och nya tilltal för att skapa reklam som blir effek-
tiv. Reklammakarna slår knut på sig själva för att vara
smartare, roligare och effektivare än sina konkurrenter. 

• Visst finns reklam som kort och gott proklamerar; köp
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En på sin tid bejublad reklamfilm för mjölk med Lasse
Åberg th kallad “Armstarke”.



ETT MATERIAL UTGIVET AV SVENSKA FILMINSTITUTET. TEL 08-665 11 00. WWW.SFI.SE/FILMISKOLAN

den här glassen, den är godast!!. Men allt oftare är det en
historia man vill berätta, en känsla man vill väcka och en
målgrupp man vill nå. Några lyckosamma reklamfilmer
följer i Flora-traditionen, med återkommande miljöer och
personer. Som ICA:s följetong, som saknar motstycke, lik-
som Iprenmannen som skapat ett outplånligt varumärke.
Fundera över hur utvecklingen av samhällets ideal speglar
sig i reklamfilmen. Hur bedriver man marknadsföring
idag? Vilka ideal och sociala markörer anspelar dagens
reklamfilm på? Skiljer sig 60-70- och 80-talens reklam
från dagens, eller finns det fler likheter? Påverkas vi av
reklam? På vilket sätt? Vad är bra reklam? Vilka är våra
blivande reklamklassiker?

• Reklamen talar inte sällan till vårt undermedvetna. Viss
reklam idag tenderar att bli en slags antireklam som ska
få oss att känna oss lite smartare, ge oss en känsla av att
vi genomskådar 'bluffen'. Men likafullt med uppsåtet att

sälja en livsstil. Dold reklam, produktplaceringar eller
reklam under en täckmantel av att vara 'personliga tips' är
numera vardagsmat för alla som ser på film, teve eller
läser bloggar. Kanske klippet på Youtube som vår kompis
skickar ingår i en större raffinerad marknadsföringskam-
panj. Hur tänker ni kring denna typ av marknadsföring?
Är det bara något vi får vänja oss vid? Är det något man är
medveten om men struntar i, eller är det svårt att urskilja
vad som är förtäcka reklambudskap?

Samtliga reklamfilmer från 1923-1994 återfinns under
kategorin Reklamfilmer på söksidan.

Projektledare: Kajsa Hedström, kajsa.hedstrom@sfi.se

Redaktion: Andreas Hoffsten, Film i hela landet, Svenska Filminsti-

tutet, september 2010
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