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1.0 INLEDNING 

 

”Det var något med den tiden, vi kände oss jävligt åsidosatta och utanför. Att bo i Rågsved var som att bo i en 

skogsdunge vid polcirkeln. Det var den känslan jag växte upp med. Jag hade inga pengar och hängde vid 

tunnelbanan. Det var det texterna hämtade näring ur.”1 (Joakim Thåström, Ebba Grön) 

Föreliggande uppsats behandlar den brittiska och svenska punkens genombrott i mitten av - 

och slutet på 1970-talet. Uppsatsen utgår från ett jämförande perspektiv länderna emellan och 

fokuserar på punkbandens uppmaningar, uttryck och identitetsskapande. Musik har i 

århundraden varit ett uttryck för mänskliga förhållanden och relationer i samhället. 

Punkrocken, var precis som sin föregångare rock´n´rollen, driven av en rebellisk 

ungdomsrörelse som genom sin musik ville göra upp med rådande ideal och verksamheter. 

Under 1930-talet genomgick världen en av de största, mest omtalade internationella kriserna i 

modern historia. Betydligt mindre uppmärksamhet har riktats till det, ur många hänseenden, 

lika krispräglade 70-talet.  Problemen från ”det långa 70-talets” ekonomiska och politiska 

omvälvningar lever kvar än idag.
2
 Efter ett andra världskrig och internationell kris inleddes en 

period av upp- och utbyggnad runt om i världen. Under 1950- och 60-talen utvecklades 

arbetsmarknaden och industrin avsevärt. Kvinnor började arbeta i större utsträckning än 

någonsin tidigare. Förbättringar inom vård, skola och omsorg bidrog till den offentliga 

sektorns tillväxt. Nya framsteg i bilindustrin, där utvecklandet av el- och bensinmotorn låg i 

fokus, genererade en effektivare infrastruktur. 

Dessa sociala och ekonomiska omdaningar under framför allt 1950- och 60-talen gav nya 

möjligheter för samtliga samhällssektorer. Denna ”guldålder” var särskilt påtaglig här i 

Sverige. Svenska produkter exporterades och såldes på världsmarknaden som aldrig förr, 

vilket utmynnade i en ekonomisk expansion. Denna expansion beräknades fortsätta in i 70-

talet. Men oväntade prisökningar av oljan och felkalkyleringar av världsmarknadens drivande 

aktörer resulterade i en mer eller mindre global ekonomisk kris, på många sätt lik krisen på 

30-talet.
 3
 USA, som var den ohotat största ekonomin i världen och vars ekonomiska 

glansdagar var decennierna efter världskriget, påverkades kraftigt av världsekonomins 

instabila tillstånd under 70-talet. Landets framgångar utgjordes till stor del av en framgångsrik 

bilproduktion, vilket led stora förluster som en konsekvens av ”oljekrisen”.
4
 Storbritannien 

genomgick på liknande sätt stora omstruktureringar under 70-talet. Lågkonjunktur och 

hyperinflation resulterade i att industrier och verkstäder gick i konkurs, arbetslösheten växte 

sig stor och fattigdomen blev allt mer påtaglig. Tydligast var arbetslösheten bland de unga och 

                                                             
1
Carlsson, Benke & Johansson, Peter (2004). Svensk punk 1977-81: varför tror du vi låter som vi låter-. 

Stockholm: Atlas, s 114. 
2Sund, Bill (2002). Det långa 70-talet: en omvärldsanalys. Stockholm: Agora, s 7. 
3
 Sund, Bill (2002), s 20ff. 

4Rider, Christine (1999[1998]). En introduktion till ekonomisk historia: kapitalismens bakgrund och utveckling i 

främst Västeuropa, USA och Japan. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi, s493f. 
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outbildade.
5
 Sverige lyckades förhållandevis väl med att begränsa arbetslösheten under 70-

talet. Men det är ändå befogat att kalla decenniet för en ekonomisk och industriell kris. Hög 

inflation och stagnation, ur många hänseenden tydligare än till och med 30-talets depression, 

ledde till stor osäkerhet på arbetsmarknaden.
6
 

Rockmusiken har alltid varit ett verktyg för att förmedla känslor, åsikter, budskap och på så 

vis varit ett uttryck för sin samtid. Dess rötter ligger enligt de flesta musikhistoriker i den 

svarta amerikanska gospelmusikens utveckling i början av 1800- talet. Med rytmer och sånger 

härstammande från Afrika gav den afro-amerikanska befolkningen uttryck för sin historia av 

slaveri, rasism och orättvisa.
7
 Från gospelmusiken utvecklades bluesen som senare övergick i 

rhythm & blues. Under mitten av 1900-talet introducerades termen rock´n´roll för att göra 

musiken mer attraktiv för den vita befolkningen.
8
 Rock´n´rollen vände sig framför allt till 

ungdomarna och utmanade den äldre generationens värderingar och ideal. Bill Haleys 

skrikiga framtoning och Elvis Presleys sexuella anspelningar var lika provocerande som 

exalterande. Det faktum att TV-bolagen under vissa av Elvis´ TV-framträdanden endast 

filmade hans överkropp, för att undvika hans tabubelagda höftrörelser, vittnar om hur känslig 

rock´n´rollen kunde vara. I början av 1960-talet fullkomligt exploderade genren, och växte 

genom band som the Beatles och the Rolling Stones till att bli mer än bara musik. Det blev en 

livsstil.
 9

 

Under 1960-talet övergick rockmusiken till en ny form av rebelliskhet. Den politiska 

medvetenheten blev mer påtaglig och användandet av musik som ett redskap för att uttrycka 

samhälleliga orättvisor, förtryck och fattigdom blev ett utmärkande drag. I USA svepte 

medborgarrättsrörelsen genom landet samtidigt som frustrationen för Vietnamkriget blev allt 

mer uppenbar. Från Storbritannien spred sig det som kommit att kallas ” the first and most 

dramatic uprising of women´s sexual revolution”, det första steget för ett uppbrott mot 

genusordningen och förklaras som ett resultat av Beatles framgångar.
10

 Rockmusiken har efter 

dess födelse runt 1950-talet utvecklat en rad genrebenämningar såsom rock´n´roll, folk rock, 

psykadelisk rock, hård rock och så vidare. Trots genrernas olika riktningar och stil har de 

gemensamt att de kommit till som en reaktion mot något, en ungdomlig protest mot rådande 

normer och ideal. Allra tydligast med strävan efter uppror har enligt många punkrocken varit. 

Med en uppkäftighet och aggressivitet som tidigare saknat motstycke, fick stilen snabbt fäste 

bland missnöjda ungdomar i 1970-talets USA och Storbritannien
11

. De brittiska punkarna 

utmärkte sig inte enbart genom sin musikstil, utan även genom att bära trasiga kläder, ofta 

prydda med nitar och symboler, och provokativa frisyrer och sminkning.
12

 

Punken kom till Sverige 1977. Som det inledande citatet vittnar om upplevde många 

ungdomar då ett utanförskap. Lågkonjunkturen var påtaglig i Sverige, arbetsmarknaden var 

                                                             
5 Nationalencyklopedin, sökord ”Storbritannien”. 
6
 Söderström, Hans Tson & Björklund, Anders (red.) (1989). Den svenska modellen inför 90-talet. 1. uppl. 

Stockholm: SNS, s 13ff 
7
Edsinger, Olof (1997). Musikens makt. Uppsala: Ordbild, s 10 ff. 

8 Nationalencyklopedin, sökord ”Rock”. 
9Edsinger, Olof (1997), Sid 13-18. 
10

 Horgby, Björn (2007). Rock och uppror: amerikansk, brittisk och svensk rockkultur 1955-1969. Stockholm: 
Carlssons, 217ff. 
11

 Edsinger, Olof (1997), s25f 
12 Nationalencyklopedin, sökord ”Punk”. 
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ostabil och människors situation oviss. Mitt i detta kom punken och gav utrymme till många 

ungdomars desperation och förtvivlan. Punken gav de en chans att göra sin röst hörd. I Svensk 

Punk 1977-81 Varför tror du vi låter som vi låter… berättar framträdande punkband sin 

historia om punkens uppkomst, betydelse och mening. Medlemmar ur punkband som Ebba 

Grön, Grisen Skriker, the Pain och Tant Strul delger sina tolkningar av punkrevolutionen. 

Uppfattningarna om vad punken var, och huruvida punken var politisk, ideologisk eller bara 

allmänt upprorisk var olika. Men de verkar alla vara rörande överens om att punken var ett 

uttryck för ungdomlig frustration. Något var tvunget att hända.
13

 

 

2.0 FORSKNINGSLÄGE 

2.1 Musik- ett kulturellt uttryck 

Eftersom rockmusiken är och har varit upprorisk är det rimligt att ta upp hur forskare 

behandlar relationen mellan musik och politik. Alf Arvidsson, professor och etnolog vid 

Umeå Universitet, utgår teoretiskt från Pierre Bourdies syn på kulturen som en social 

handling. Även för Roger Sabin, lektor på Central St Martin´s College of Art and Design i 

London, är det givet att punken måste ses utifrån sin politiska och samhälleliga kontext. Man 

kan, enligt Sabin, inte förstå punken om man inte diskuterar den utifrån det komplicerade 

sambandet mellan klass, etnicitet, kön och ålder. 

I Musik och Politik hör ihop- diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-1980 

analyserar Arvidsson kring hur musik skapades mellan 1965- 1980 för att föra ut politiska 

budskap, engagera och aktivera människor samt att skapa alternativ. Studiens huvudsakliga 

syfte var att ta reda på hur ”vänstervågen” som politisk idérörelse påverkade och satte avtryck 

i musiken, samt det omvända förhållandet, det vill säga hur musiken var en del av det 

vänsterpolitiska uppsvinget. Genom att granska tidskrifter, artiklar, debattinlägg samt låttexter 

vill Arvidsson ge en bild av relationen mellan musik och samhälle. Studiens metodiska 

tillvägagångssätt utgår från tre olika linjer: granskning av tidskrifter, analysering av 

inspelningar och försök att frilägga vilka musikaliska uttryck som interagerat med 

rollpositioner (förebilder). Arvidssons studie, som fokuserar på Sverige som 

undersökningsområde, visar att under 1970-talet var musiken utmärkande politiserad i 

Sverige. Den progressiva musikrörelsen förenade vänsterkaraktäristisk politik med musik, 

vilket skapade nya skivbolag, organisationer och rörelser. Proggmusikens uppkomst och 

utveckling var en viktig faktor till att de vänsterpolitiska idéerna fick genomslag i Sverige. 

Genom TV, radio och andra medier fick artister och skivbolag möjlighet att sprida sina 

politiska åsikter i en utsträckning som tidigare saknat motstycke. Proggmusiken bidrog till en 

ökad diskussion om bland annat jämställdhet, jämlikhet och miljömedvetenhet.
14

 

                                                             
13 Carlsson, Benke & Johansson, Peter (2004). 
14 Arvidsson, Alf (2008). Musik och politik hör ihop: diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-
1980. Möklinta: Gidlund, s 9-24. 
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Med antologin Punk Rock: So What? förmedlar Sabin att ett stort problem med punken är att 

den har blivit omskriven, tagen ur sitt historiska och samtida sammanhang. Sabin ställer sig, 

tillsammans med antologins bidragsgivare, kritisk till den romantiserade bild av punken som 

samhällsfenomen som existerar idag. Genom att sätta in punkrevolutionen i sin kulturella 

kontext vill Sabin återberätta den ”verkliga” historien om punken. Studien syftar till att på ett 

vetenskapligt sätt utreda några av punkens mest grundläggande frågetecken och utgår från tre 

aspekter: först problematiseras punkens bakgrund, vad den var och hur den uppstod. Sedan 

försöker Sabin bringa klarhet i punkens politiska kopplingar, där han ger en komplex bild av 

förhållandet mellan punken och dess politiska ställning. Slutligen problematiserar Sabin 

punkens multidimensionella drag, där mode, musik och media tagit fokus från punken som en 

kulturell och politisk rörelse.
15

 

2.2 Arbetarklassens röst 

Miriam Rivett, medförfattare till Sabins antologi, menar att den brittiska punken främst var ett 

arbetarklassfenomen. Men den satte även betydande avtryck i medelklassen, vilket delade 

rörelsen i två läger: punkarna från gatan och konststudenterna. Spänningen var stor mellan 

dessa motstridiga influenser och fungerade som bränsle till ”gatupunkens” strävan efter att 

framstå som opolerad och upprorisk.
16

 Punkens olika betydelse för olika grupper, samt 

relationen mellan dessa grupper gör det intressant att diskutera punken ur ett klassperspektiv. 

Även David Huxley, också medförfattare till Sabin, och David Simonelli, historiker vid 

Tulane University resonerar kring detta.  

Huxley lyfter punkens speciella förhållande till arbetarklassen. De stora förebilderna, till 

exempel the Clash och Sex Pistols, representerade framför allt arbetarklassen. Många av 

gruppernas låtar behandlar ämnen som arbetslöshet och utanförskap, vilket människor i 

arbetarklassen kunde relatera till. Texterna tar inte sällan ett aggressivt, ibland även hotfullt, 

uttryck till medelklassen och dess levnadsstil.
17

 

Även Simonelli skriver om den brittiska punken ur ett samhällsklassperspektiv. I tidskriften 

Contemporary British History behandlar Simonelli punkens utveckling i Storbritannien, där 

han i artikeln Anarchy, Pop and Violence: Punk Rock Subculture and the Rhetoric of Class, 

1976-78 fokuserar på den retorik som fördes i de mest framstående punkbandens texter. 

Simonelli påvisar hur punken vände sig till arbetarklassen genom att använda en agitation 

som tilltalade just arbetarklassen. Simonelli framhåller även att punken hade olika betydelse 

för olika klasser. Medelklassens punkare, som i stor utsträckning representerades av 

konststudenter, såg punken som ett nytt, konstnärligt uttryck för bristerna i det brittiska 

samhället. Man hävdade att man förstod hur de kapitalistiska normerna präglade 

arbetsmarknaden, och man motsatte sig dem. Punkarna från arbetarklassen däremot, upplevde 

                                                             
15

 Sabin, Roger (red.) (1999). Punk rock - so what?: the cultural legacy of punk. London: Routledge, s 1-9. 
16

 Sabin, Roger (red.) (1999), s 40. 
17 Sabin, Roger (red.) (1999), s 95f. 
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personligen utanförskap och arbetslöshet och såg punken som en möjlighet att protestera mot 

samhällets normer, ideal och villkor.
18

  

2.3 Ett politiskt kaos 

Punkens inställning till politik beskrivs i Simonellis artikel som ambivalent. Den var definitivt 

den form av rock som var mest politiskt uppenbar. Samtidigt poängteras att punken i första 

hand inte handlade om att förändra, utan om att protestera. Tydligt vänsterpolitisk retorik 

varvas med både högerextrema uttalanden och symboler.
 19

  Det är därför relevant att 

diskutera punken utifrån ett politiskt perspektiv.  

I kapitlet ”´ Nazis are no fun´: Punk and anti-fascism in Britain in the 1970s” i boken 

Rockin´ the Borders: Rock Music and Social, Cultural and Political Change problematiserar 

Jeremy Tranmer kring punkens ideologiska ställningstaganden. Tranmer beskriver 1970-talets 

Storbritannien som ett land i mångfacetterad kris. Bakom den politiska, ekonomiska och 

sociala instabiliteten låg en alltmer uppenbar ideologisk osäkerhet som splittrade 

befolkningen. De höger- och vänsterextrema falangerna tog sig allt tydligare och högljudda 

uttryck i takt med ökad inflation och lågkonjunktur. Enoch Powell, en högerpolitisk 

nykomling, blev symbolen för den ökande högerextrema politiken. Powells politik, som 

baserades på att de ekonomiska svårigheterna grundade sig i invandringspolitiken, fick stort 

folkligt stöd vilket gjorde honom till en av landets mest populära politiker. Enligt Tranmer, 

blev rasismen mer accepterad och fick mer ideologiskt och politiskt utrymme vilket gynnade 

högerextrema partier som National Front. I denna oroliga kontext utvecklades punken, och 

Tranmer poängterar att punken var en ” lika stor reaktion mot det brittiska samhället, som ett 

reslutat av det”. Huruvida punken är vänster- eller högerinriktad är en komplex fråga.
 20

 

Svastikan, även kallad hakkors, var en populär symbol inom punkrörelsen och är en stor 

bidragande faktor till att det gjorts kopplingar mellan punk och högerextremism. Simonelli 

ger ett exempel där Sid Vicious från Sex Pistols vandrade genom ett judisk kvarter i Paris 

iklädd en T-shirt prydd med ett stort hakkors. Denna handling förolämpade naturligtvis 

många, och det har resonerats kring huruvida det var ett politiskt ställningstagande eller 

enbart syftade till att provocera. Simonelli hävdar dock att punken generellt sett var anti- 

rasistisk. Svastikan var en symbol som var laddad med skrämmande och känslomässiga 

värden. Därför sågs den av många punkare som ett optimalt verktyg att förarga och uppröra 

omgivningen. Men Simonelli understryker att i en tid då National Front och andra 

högerextrema organisationer var populära, föll det sig naturligt att sammankoppla punkare 

med nazister, trots att det inte fanns någon ideologisk sympatisering grupperna emellan.
21

  

                                                             
18

 Simonelli, David (2010).  Anarchy, Pop and Violence: Punk Rock Subculture and the Rhetoric of Class, 1976-

78. Contemporary British History, s 121-126. 
19

 Simonelli, David (2010), 128f. 
20 Tranmer, Jeremy: “Nazis are no fun: Punk and anti-fascism in Britain in the 1970s. Horgby, Björn & Nilsson, 

Fredrick: Rockin´ the Borders: Rock Music and Social, Cultural and Political Change (2010), Newcastle: 

Cambrigde Scholars, s 117-123. 
21 Simonelli, David (2010), s 135. 
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Sabin behandlar också punkens komplexa förhållande till politik och förkastar teorierna om 

punken som rasistisk. Han menar att punken, precis som alla andra grupper, måste ses i sin 

kulturella kontext. 1970-talets Storbritannien var rasistisk, vilket reflekterades även i punken. 

Men Sabin betonar, att punken inte var mer rasistisk än någon annan subkultur på den tiden. 

På samma sätt existerade rasistiska värderingar i hårdrocken, rockabillyn och genom 

populärkulturella artister som Eric Clapton, Rod Stewart och David Bowie.
22

 Fortsättningsvis 

lägger Tranmer fram en rad belägg för punken som antirasistisk. Det mest talande exemplet är 

deltagandet i initiativet Rock Against Racism, en festival där punken fick stort ansvar att 

förmedla antifascistiska budskap till den unga generationen. Särskilt stor uppståndelse blev 

det kring punkens då kanske största band, the Clash. Bandet, som tidigare sammankopplats 

med rasism genom låtar som ”White Riot”, verkade avfärda dessa rykten. Rock Against 

Racism samlade och förenade en slagkraftig anti-fascistisk rörelse. Konserterna var fyllda 

med entusiastiska ungdomar, vars reaktion mot samtidens fascistiska strömningar tog tydliga 

uttryck. Som ovan nämnts, störst inflytande i initiativet hade punken. 

Punk sammankopplas ofta med den anarkistiska åskådningen. Detta, menar Tranmer, måste 

ifrågasättas. Visserligen finns det ideologiska likheter mellan punkrörelsen och anarkin. 

Punken förespråkade individualism och självständighet, vilket inte minst kom till uttryck 

genom klädseln. Därför blev punk för många förenligt med frihet. Dessutom förordades 

vikten av ifrågasättande, framför allt vad gäller politiska, statliga och religiösa auktoriteter. 

Det finns definitivt anarkistiska inslag i punken, men Tranmer betonar att det inte gör den 

synonym med anarkismen. Anarkismen var en relativt oansenlig politisk filosofi i 

Storbritannien på 70-talet med få anhängare. Men ordet ”anarki” väckte obehag hos 

allmänheten och sammankopplades ofta med begrepp som ”kaos” och ”uppror”. Därför 

användes begreppet ”anarkist” mycket i punkkretsar, trots att få egentligen var insatta i 

begreppets fullständiga betydelse.
23

  

2.4 Sexism eller kvinnlig frigörelse? 

Punkrörelsens sexistiska och socialpolitiska attityd är fortfarande oklar. Brian Cogan, docent i 

Communication Arts and Science vid Molloy University i USA, hävdar att det finns en bild 

av punken som särskilt företrädande kvinnors rätt och frihet. Ofta lyfts punken fram som 

könsneutral och anses av många var kritiserande av den traditionella genusordningen. Lucy 

O`Brien, författare och medarbetare till Sabin´s Punk Rock: So What?, beskriver en liknande 

bild av punkvågen, och avfärdar uppfattningen om punk som revolutionerande kvinnovänlig. 

O`Brien, som själv var med i punkbandet Catholic Girls, upplevde personligen det motstånd 

som tjejpunkbanden mötte och ger exempel på våldsamma situationer där både 

förolämpningar och misshandel förekommit. Oklarheten kring punkens kvinnosyn gör det 

väsentligt att analysera punken ur ett genusperspektiv. 

Cogans artikel Typical girls?: Fuck off, you Wanker! Re-evaluating the Slits gender relations 

in early British Punk and Post-Punk i tidskriften Women´s Studies behandlar den brittiska 

                                                             
22

 Sabin, Roger (red.) (1999), s 212. 
23 Horgby, Björn & Nilsson, Fredrik (red.) (2010), s 129-134. 
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punkens genombrott utifrån ett genusperspektiv. Han menar att den tidiga brittiska punkvågen 

representerades nästan uteslutande av manliga punkband. Detta berodde inte på att det inte 

fanns något kvinnligt intresse i punken, snarare tvärt om. Punkens budskap om uppror och 

revolution tilltalade många kvinnor, som i egenskap av att vara just kvinna ville bestrida den 

sociala ordningen. Problemet var inte brist på kvinnliga punkband, problemet var att det inte 

fanns något intresse bland managers att kontraktera kvinnor. Till och med det mest 

framstående kvinnliga punkbandet Siouxsie Sioux hade svårt att signera ett skivkontrakt. 

Cogan har undersökt det punkband som allra tydligast utmanade den könshierarkiska 

ordningen. The Slits bildades 1976 och blev snart kända för sin förolämpande, provokativa 

stil som ofta tog sexuella uttryck. Gruppen, som använde scenen till att ifrågasätta 

föreställningar om kvinnlig och manlig identitet, mötte motstånd inom punkrörelsen, där 

bland annat Sex Pistols manager Malcolm McLaren ville förändra bandet till disco- 

porrstjärnor. Cogan redogör för hur myten om punk som kvinnoföreträdande i många fall kan 

förkastas. Punken var många gånger lika kvinnofientlig som övriga samhället, där tjejband 

diskriminerades, objektifierades och inte blev tagna på allvar.
24

 

O´Brien instämmer i mycket av Cogans anmärkningar, men lyfter också fram en ljusare sida 

av punken och menar att punken faktiskt tog stora kliv för kvinnlig frigörelse. Redan under 

1960-talet togs stora kliv mot kvinnlig frigörelse, inte minst framburen av hippierörelsen som 

förespråkade naturlighet och otvungenhet. Med punken utvecklades en reaktion mot 

hippierörelsens avpersonifierade kvinnosyn och man ville omvandla synen på feminism. 

Istället för att åsidosätta det typiskt kvinnliga, strävades efter att lyfta fram det. Genom att 

bära tajta, trasiga kläder, använda underkläder som ytterkläder, och visa mycket hud 

framhävdes den kvinnliga kroppen. Därmed utmanades tidigare feministiska värderingar och 

uppförde ett tabubelagt ämne på agendan. Huggy Bear, managern för gruppen Riot Grrrl, 

hävdar att punken revolutionerade hennes generation på samma sätt som P-pillret gjorde med 

1960-talets.  Fortsättningsvis framhäver O´Brien punkens betydelse för sexualiteten. Punken 

införlivade nya sexuella ”koder”, där acceptansen för homosexualitet, asexualitet, 

androgynitet och avhållsamhet i allmänhet var hög. På samma sätt som punk sågs som 

möjlighet att protestera mot andra samhälleliga ideal, blev det för många en möjlighet att 

motsätta sig de heteronormativa idealen och synen på sex i allmänhet. Detta var särskilt 

befriande för unga kvinnor eftersom pressen på att vara i ett förhållande för att vara sexuellt 

aktiv försvann. Punken avdramatiserade synen på sex.
25

  

Cogan och O´Brien är överrens om att punkrörelsen var öppen för frågor om genus och 

sexualitet på ett liberalare plan än övriga samhället, och framhåller att de feministiska 

strömningarna kulminerade tack vare punken. Samtidigt framhåller de båda att det existerade 

sexism och kvinnofientlighet, och att rörelsen fått ett oförtjänt gott rykte som jämställt.  

 

                                                             
24

 Cogan, Brian (2012). Typical Girls?: Fuck Off, You Wanker! Re-Evaluating the Slits and Gender Relations in 

Early British Punk and Post- Punk. Women´s Studies: An interdisciplinary journal, s 121-126. 
25 Sabin, Roger (red.) (1999), 186-198. 
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2.5 Analytiska redskap 

Den tidigare forskningen kan sammanfattas på ett idealtypiskt sätt. Punkvågen i 

Storbritannien och Sverige förmedlar bilden av två rörelser med samma motiv: att ”röra om i 

grytan”, men med olika sätt att uttrycka det. Den brittiska punkvågen har visat sig vara en 

upprorisk ungdomsrörelse, med grogrund i arbetarklassen, som protesterade mot samhälleliga 

normer och ideal. Kopplingar till både höger- och vänsterpolitikens falanger verkar vara ett 

resultat av provocering, snarare än politiska ställningstaganden. Den provokativa drivkraften 

fanns även i Sverige. Men samtidigt verkar de vänsterpolitiska strömningarna satt ett tydligare 

avtryck i den svenska musikkulturen, följaktligen också den svenska punkkulturen. Den 

brittiska punkens inställning till kön konstateras i forskningsläget varit präglat av ett 

machoideal. Den traditionella genusordningen bröts tidigare i Sverige än i Storbritannien. 

Denna kulturella skillnad länderna emellan, där de stereotypa könsrollerna inte var lika 

cementerade i Sverige, gav därför troligtvis olika utslag i punkrörelsernas kvinnosyn. Den 

svenska punkvågens förhållande till genus är ett område som kräver mer forskning. 

Rörelsernas relation till etnicitet är ytterligare ett dilemma.  Både svenska och brittiska 

punkare använde sig av svastikan som symbol och har därför sammankopplats med rasism. 

Men de rasistiska tendenserna som välde över Storbritannien under 70-talet var inte alls lika 

påtagliga i Sverige, vilket kom att forma punkkulturen i respektive land. Det är dock viktigt 

att poängtera, punken representerades av den vita befolkningen oavsett land. Uppkomsten av 

punken beskrivs på ett likartat sätt i de båda länderna. Hög arbetslöshet, utanförskap och 

bristande lojalitet till myndigheterna var de grundläggande förutsättningarna, där den unga 

arbetarklassen var särskilt drabbad. På denna punkt ger punkrörelserna i Storbritannien och 

Sverige samma version. Samhället behövde skakas om, och punken var redskapet. 

Uppsatsens forskningsläge har sammanfattats på ett idealtypiskt sätt och kommer att användas 

vid kommande problem och diskussioner som ett analytiskt redskap, vilket summeras enligt 

följande: Den brittiska punkrörelsen drevs av framför allt av den unga, vita arbetarklassen och 

präglades av traditionellt manliga värderingar. Den förkastade samtidens kulturella och 

politiska ideal och förespråkade upproriskhet och provokation. Den svenska motsvarigheten 

eftersträvade mycket av den brittiska punken och drevs också av en ung, vit arbetarklass, men 

var i större utsträckning politiskt medveten. Kritiserande av sociala och politiska strukturer 

enligt vänsterpolitisk retorik verkar fått större utrymme i Sverige.  

2.6 Syfte och frågeställning 

Punk som subkultur och rörelse är ett omtvistat fenomen, som fortfarande verkar dela forskare 

och musikhistoriker runt om i världen. Vad punken egentligen var, hur och varför den uppstod 

och vad den egentligen ville förmedla är än idag frågor som kräver vidare undersökning. Av 

tidigare forskning framgår att det fanns ett uppenbart identitetsproblem inom punkrörelsen. 

Hur politisk, misogyn, ideologisk eller upprorisk punken var, verkar i viss mån varit kulturellt 

betingat, där den brittiska och svenska punkvågen på många plan skiljde sig. Ländernas 

punkidentiteter verkar ha uttryckts olika. Var identiteten ens enhetlig? Uppsatsens syfte är att 

undersöka hur punkidentiteten uttrycktes i Storbritannien och Sverige. 
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 Det har gjorts mycket forskning om de brittiska och amerikanska punkrörelserna, men 

avsevärt mindre vet vi om den svenska. För att bredda kunskapen och förståelsen för denna 

fascinerande ungdomskultur, krävs därför fortsatta studier på området.  

Denna uppsats ämnar bringa klarhet i vad den brittiska och den svenska punkkulturen under 

sent 1970- och tidigt 80-tal uttryckte och förmedlade, ur ett jämförande perspektiv, för att 

utreda punkens identitetskonflikt. Genom att granska och analysera två brittiska och två 

svenska punkbands låttexter tydliggörs bandens åsikter och inställningar. Sex Pistols och the 

Clash var under 1970-talets senare hälft Storbritanniens mest framstående och inflytelserika 

punkband. De svenska motsvarigheterna var banden Ebba Grön och KSMB. Uppsatsens 

avsikt är att jämföra dessa bands låttexter, i syfte utreda de båda nationernas punkrörelsers 

identitet, och utgår från följande frågeställningar: 

- Vilka identitetsskapande budskap förmedlade banden genom sina låttexter? 

- Kan man urskönja någon skillnad i förmedlingen mellan länderna? 

 

3.0 METOD 

3.1 Variabler 

Uppsatsen syftar till att undersöka vilka identitetsskapande budskap den brittiska och svenska 

punkrörelsen förmedlade under 1970- och början av 1980-talet genom sina texter. Utifrån 

denna frågeställning följer en rad variabler som måste definieras. Variablerna har sin 

utgångspunkt i identitetsbegreppet och är följande: politik, etablissemang, upproriskhet, 

utsatthet och genus. 

3.2 Analyskategorier och avgränsningar 

Eftersom även begreppet punk är en utgångspunkt i undersökningen, kommer inledningsvis 

detta begrepp att definieras, för att sedan övergå till variablerna. Punk är ett svårdefinierat 

begrepp som betyder olika för personer, tid och miljö. Begreppet måste därför 

problematiseras. Bara en sådan sak som var och när den startade råder det vitt skilda 

uppfattningar om. Vissa hävdar att den föddes med grupperna the Stooges och MC5 i Detroit i 

mitten av 1960-talet. Andra ser the Ramones från New York under mitten av 70-talet som 

grundare, medan en tredje part anser att den ”riktiga” punken inte startade förrän the Sex 

Pistols grundades 1975 i England. På samma sätt splittrar frågan om när och var punken dog, 

om den ens gjorde det? Sid Vicious död 1979 ses som en symbolisk brytpunkt i den brittiska 

punken av de flesta, medan somliga betraktar punkrörelsens död med Margaret Thatchers 

tillträde som premiärminister, eller som ett resultat av att andra ungdomsrörelser tog över. 

Punken är ett omtvistat fenomen, både som rörelse och begrepp.
26

 Den svenska punkrörelsen 

                                                             
26 Sabin, Roger (red.) (1999), s 3f. 
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slog till aningen senare än i Storbritannien. Guldåldern för svensk punk är allmänt accepterat 

mellan 1977-1981.
27

 

Denna uppsats, som utgår från två brittiska och två svenska punkband, kommer att behandla 

punkbegreppet i direkt förhållande till grupperna. Sex Pistols grundades tidigast av de totalt 

fyra banden i undersökningen, 1975. Därför kommer punkbegreppet avgränsas i denna studie 

till åren 1975- 1982, då både Ebba Grön och KSMB splittrades och punken enligt de flesta 

spelat ut sin roll. Följande variabler definieras från Nationalencyklopedin: 

Politik- ”Statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.”
28

 

Etablissemang- ” Den fast upprättade samhällsordningen och dess försvarare.”
29

 

Upproriskhet- ”Oppositionell, trotsig”.
30

 

Utsatthet- ”Oskyddad, som behöver hjälp”
31

 

Genus- ”Begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning 

som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 

sammantagna formar människors sociala kön.”
32

 

3.3 Kvalitativ och Kvantitativ Metod 

Med en kvalitativ metodansats vill man klargöra hur rådande inställningar, syner eller 

uppfattningar om något såg ut vid en given tidpunkt. Den kvantitativa metoden kännetecknas, 

till skillnad från den kvalitativa, av ett stort omfång material som bearbetas och analyseras.
33

 

Eftersom denna undersökning syftar till att utreda punkens uttryckta inställningar till tidigare 

nämna variabler, genom en närläsning av en stor mängd låttexter, kommer undersökningen att 

kombinera den kvalitativa och kvantitativa metoden.   

Uppsatsen utgår även från ett hermeneutiskt förhållningssätt. Denna utgångspunkt strävar 

efter att tolka materialet, med avsikt att försöka förstå motivet bakom det skrivna.
34

 Genom att 

granska hur punkbanden yttrar och uttrycker sig utifrån frågeställningarna vill jag skapa en 

uppfattning om deras förhållningssätt till variablerna. Materialet, det vill säga texterna, 

kommer således att bearbetas och tolkas för att skapa förståelse för rörelsens relation till 

variablerna.   

                                                             
27

 Carlsson, Benke & Johansson, Peter (2004). 
28

 Nationalencyklopedin. Sökord ”Politik”. 
29 Nationalencyklopedin. Sökord ”Etablissemang”. 
30

 Nationalencyklopedin. Sökord ”Upprorisk”. 
31 Nationalencyklopedin. Sökord ”Utsatt”. 
32 Nationalencyklopedin. Sökord ”Genus”. 
33 Bjarne Larsson, Gabriela (red.) (2002). Forma historia: metodövningar. Lund: Studentlitteratur, s 214f. 
34 Kjeldstadli, Knut (1998). Det förflutna är inte vad det en gång var. Lund: Studentlitteratur, s 124. 
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Att tolka låttexter kan vara problematiskt. Eftersom det är just en tolkning av någon annans 

text, kan feltolkningar ske. Textförfattaren kanske använder liknelser eller metaforer som är 

svåra att tyda. Eller så är texten skriven med en ironisk undermening som inte framgår hos 

den som tolkar. Hans Lindberg, populärkulturforskare och författare, problematiserar i sin bok 

Rockens Text textens mening i rocklåtar. Lindberg ger ett par exempel på låtar som blivit 

misstolkade av sin omgivning. Nationalteaterns album Livet är en Fest ”legitimerade”, mot 

artisternas vilja, rökning av gräs. Bruce Springsteens låt Born in the USA, misstolkades av 

många, bland annat president Ronald Reagan. Reagan, som såg låten som en patriotisk 

slagdänga och använde den som kampanjlåt, förstod inte låtens kritiska underton. Springsteen 

var kritisk till Reagans politik, men misstolkades och uppfattades därför av många som 

motsatsen.
35

 Uppsatsen kommer, liksom Lindbergs studie, använda sig av en närläsning av 

materialet. Att tolka låttexter ställer med andra ord stora krav på forskarens metod och 

tillvägagångssätt. Punkens musikaliska form är uppbyggd på få, enkla ackord och med en 

rättfram, rak text, vilket underlättar en textanalys.
 36

 Punkbands låttexter är därför relativt 

enkla att tolka och lämpar sig särskilt väl för en textanalys. 

3.4 Källgranskning 

Uppsatsens källor kommer att utgöras av låttexter skrivna och spelade av banden Sex Pistols, 

the Clash, Ebba Grön och KSMB. Utifrån bandens texter syftar studien till att forma en 

uppfattning om Storbritanniens och Sveriges punkrörelsers identitetsskapande. Konflikten 

som uppstår då studien endast låter två band från respektive lands punkkultur representera 

hela punkkulturen, skapar ett representativitetsproblem som måste diskuteras. I 

forskningsläget framgår att just dessa band har varit inspirationskällor till många andra band. 

Sabin, Cogan och O´Brien framhåller samtliga Sex Pistols och the Clash betydelse för 

punken, och faktumet att båda banden är invalda i åtråvärda ”Rock´n´roll Hall of Fame”
37

 

vittnar om deras inflytelse, inte bara för punken utan för hela musikindustrin. På liknande sätt 

berättar medlemmar ur svenska punkband om inflytelserika band, där Ebba Grön och KSMB 

framställs som trendsättare. Att dessa två punkband benämns som de största svenska 

punkbanden på sajter som Punkmusik.nu
38

 och Wikipedia
39

 intygar deras ställning. Samtliga 

fyra band består uteslutande av män vilket gör att det uppstår en könsmässig konflikt. 

Anledningen till att undersökningen inte involverar ett enda tjejband beror helt enkelt på att 

undersökningens omfattning är begränsad till endast två band per nation. Det låga antalet 

band medför en osäkerhet i resultaten, som en konsekvens av att undersökningen är relativt 

liten. Vikten av att just dessa band är så representativa som möjligt, utifrån hela 

identitetsbegreppet, blir därför stor. Sex Pistols och the Clash i Storbritannien, och Ebba Grön 

och KSMB i Sverige, är de allmänt accepterat största punkbanden i respektive land. Det är 

                                                             
35

 Lindberg, Ulf (1995). Rockens text: ord, musik och mening. Diss. Lund : Univ., s 61ff. 
36 Brolinson, Per-Erik & Larsen, Holger (1993). Good vibrations: stilar och trender i rockmusiken : en historik. 

Stockholm: Musikvetenskapliga inst., Univ., s 176f. 
37

 www.rockhall.com 
38

 www.punkmusik.nu/svensk-punk 
39 www.sv.wikipedia.org/wiki/KSMB 
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därför intressant att undersöka hur just dessa band yttrar sig i fråga om till exempelvis 

genusordning, trots att texterna enbart är skrivna av män.  

3.5 Textanalys 

De låttexter som kommer att analyseras är hämtade ur gruppernas tidiga album, skrivna under 

punkvågens glansdagar mellan 1975- 82. Låtarna från Sex Pistols kommer från deras enda 

album Never Mind the Bollocks. The Clashs låtar är tagna ur deras tre första album, släppta 

mellan 1976-79: The Clash (UK version), The Clash (US version) och Give ´Em Enough 

Rope. Ebba Gröns låtar hämtas ur fyra album som heter: We´re Only in it for the Drugs, 

Kärlek och Uppror, Ebba Grön och Ebba Grön- 1978-1982. KSMB släppte tre album under 

den aktuella tiden. Dessa är betitlade: Bakverk 80, Aktion och Rika Barn Leka Bäst.  

Låttexterna i ovan nämnda album kommer att närläsas och granskas, för att sedan analyseras i 

relation till studiens variabler. Genom texterna skildras gruppernas inställning och förhållande 

till politik, etablissemang, upproriskhet, utsatthet och genus, och ger således en uppfattning 

om punkidentiteten. Som komplement till låtexterna kommer studien ta stöd av tre böcker, 

skrivna om och av medlemmar ur de aktuella grupperna. Dessa böcker är the Clashs 

självbiografi ”the Clash”, skriven av medlemmarna själva, samt Sex Pistols frontman John 

Lydens självbiografi ”Rotten- No irish, No blacks, No dogs”. Dessutom kommer boken 

”Thåström- Stå aldrig still”, som innehåller samlade intervjuer, artiklar och reportage om 

Ebba Grön-sångarens liv att användas.  

 

4. 0 “WE´RE NOT INTO MUSIC, WE´RE INTO CHAOS” 

 

Studiens undersökningsdel redogör punkgruppernas sätt att uttrycka och förhålla sig till 

variablerna. Inledningsvis presenteras gruppernas låttexter i relation till samhälle, där 

upplevelsen av sociala problem, utsatthet och framtidssyn sätts i fokus. Undersökningen 

fortsätter med att redogöra för hur texterna uttalar sig om upproriskhet, för att få förståelse för 

vad, hur och varför punkrörelserna i Storbritannien och Sverige strävade efter uppror. Sedan 

undersöks förhållandet till politik, med syfte att utreda ländernas punkrörelsers uttryckta 

inställning till det politiska etablissemanget, ideologi och dess politiska medvetenhet. 

Slutligen fokuserar undersökningen på genus, där gruppernas sätt att karaktärisera mannen 

respektive kvinnan undersöks. Upplägget är utformat så att samtliga problem först skildras av 

de brittiska banden, följt av de svenska. Undersökningsdelen är en redogörelse för vad 

grupperna skrivit och uttryckt om de olika variablerna. Detta kommer i diskussionsdelen att 

jämföras och sättas i relation till samtid, kultur och identitetsskapande, och analyseras i 

förhållande till tidigare forskning.  

4.1 Mental istid 

The Clash skildrar i ett flertal av sina låtar upplevelsen av 70-talets Storbritannien. Låten 

London´s Burning ger uttryck för bandets frustration över den tristess och långtråkighet som 
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upplevdes i staden. Joe Strummer, sångare i bandet, förklarar i bandets biografi att London 

var helt dött. Han menar att det enda som fanns att göra var att titta på TV, och när TV:n 

slutade sända klockan 23.00 återstod endast att driva omkring på gatorna.
40

 Detta skildras i 

låten London´s Burning:”All across the town/ All across the night/ Everybody´s driving with 

full headlights/ Black or white turn it on/ Face the new religion/ Everybody´s sitting ´round 

watching television”, varpå refrängen tydliggör budskapet “ London´s burning with boredom 

now/ London´s burning, dial 99999”.
41

 Denna frustration uppenbaras även i låten Remote 

Control av samma band. ”It´s so grey in London town/ Panda car crawling around/ Here it 

comes, 11 o´clock/ Where can we go now?” fortsätter  “Can´t make no noise/ Can´t get no 

gear/ Can´t make no money/ Can´t get out of here”.
42

 

Enligt Ebba Grön var även situationen i Sverige präglad av tristess. Joakim Thåström ger, i 

boken om sig själv, en bild av förorten Rågsved som en öde plats helt utan liv.
43

 Många av 

Ebba Gröns texter har sitt ursprung i just bandmedlemmarnas upplevelser av att växa upp i en 

förort, låten We´re only in it for the drugs är ett exempel. Låten inleder med ”Det finns inget 

att göra i den här trista förorten/ Det finns ingenting här för oss/ Nä ursäkta jag överdrev lite 

grand/ Vi kan ju knarka, supa och slåss/ Så har det alltid varit härute/ Ingen jävel har brytt sig 

om oss/ Man ska va som en zombie/ Va nöjd med sin lott och aldrig fråga om nått”. Låten 

fortsätter som en berättelse om hur de försöker skapa en kulturförening där band kan spela, 

men motarbetas och stoppas av samhället, vilket uttrycks i låtens senare del: ”De sa det här 

verkar vara rena jävla anarkin/ Dessutom uppför ni er som några jävla svin/ Det tyckte alltså 

den svenska byråkratin/ Det blev för mycket för vår stolta maskin”.
44

 Låten Mord i mina 

tankar fortsätter på temat och handlar om en kvinna som tar livet av sig. Låten kritiserar den 

svenska samhällsapparaten, samtidigt som den berättar om livet i utanförskap. Texten lyder 

”Tristess och ensamhet, det fick hon i överflöd/ Hon kunde fått massor av stöd/ Men försent, 

hon är redan död”, följt av ” Hon var som råttan i hjulet/ Ett offer för svensk mentalitet/ Hon 

kvävdes sakta men säkert/ Tills det enda rätta återstod”.
45

 

I låten Tidens tempo ger KSMB en bild av hur de uppfattade samtiden. Låten börjar med 

”Varför tror du vi låter som vi låter/ Varför tror du vi spelar som vi gör/ Varför tror du vi 

skriker och gråter/ Varför tror du vi vandar och förstör/ Det är tidens tempo”, och fortsätter 

med ” I en värld styrd av djungelns lagar/ I en tid fylld av förstörda liv/ Med en framtid spådd 

som krisens dagar/ Då blir musiken destruktiv”.
46

 

                                                             
40 The Clash. (2011). Stockholm: Modernista, s 109. 
41

 The Clash, London´s burning. 
42 The Clash, Remote control. 
43

 Björkman, Staffan (red.) (2010). Thåström: stå aldrig still : en bok om Joakim Thåström : samlade reportage, 

intervjuer, artiklar och recensioner. Göteborg: Reverb. 
44

 Ebba Grön, We´re only in it for the drugs. 
45

 Ebba Grön, Mord i mina tankar. 
46 Ebba Grön, Tidens tempo. 
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4.2 ”Allt kommer att gå under” 

Både Sex Pistols och the Clash förmedlar mörka framtidsvisioner. Sex Pistols låt God save 

the Queen rymmer inte enbart tolkningar för antimonarkiska attityder, utan behandlar även 

vätebomber och dystra föreställningar om framtiden. Låten inleds med ”God save the Queen, 

the fascist regime/ They made you a moron, potential H-bomb/ God save the Queen, she ain´t 

no human being/ There is no future in England´s dreaming” och avslutas med det vräkiga, 

kraftfulla budskapet “No future, no future, no future for you/ No future, no future, no future 

for me”.
47

  

The Clash uttrycker också en hopplös framtidstro vilket speglas i låtarna Hate and war och 

English civil war, där den sistnämnda enligt gruppen själva skrevs för att ”jävlas” med alla 

som tror på den ljusa framtiden.
48

 ”When Johnny comes marching home again/ Nobody 

understands it can happen again/ The sun is shining and the kids are shouting loud/ But you 

gotta know it´s shining through a crack in the cloud/ And the shadows keep falling when 

Johnny comes marching home”.
49

 Låten är en omskriven version av en låt som härstammar 

från det amerikanska inbördeskriget, och handlar om Johnny som kommer hem från kriget. 

Solen skiner, barnen skrattar och det verkar finnas hopp om framtiden, men så avlutas texten 

med att ljuset bara är ett ”crack in the cloud”.
50

 Inledningen av Hate and war har även den en 

dyster framtoning: ”Hate and war- the only things we got today/ And if I close my eyes/ They 

will not go away/ You have to deal with it/ It is the currency”.
51

 Bandet ger en uppgiven 

framställning av framtiden, där hat och krig verkar vara något kontinuerligt.  

KSMB ger i låten Atomreggea utlopp för samtidens rädsla för atomvapen och uranhantering i 

konversationsform: ” -Tänk om allt går paj, jag är faktiskt jävligt skraj/ - Det var då ett jävla 

gnäll, det har ju inte vart nån smäll/ Mitt liv står på spel, för ni leker med det!/ Strålande väder 

väntar dig, men du är för feg så du säger nej”. Vidare driver texten med dåvarande 

kärnkraftspolitik genom verserna ”-Det är farligt med uran, det skadar våra barn!/ -Sluta gnäll 

på Barsebäck, vänta med gnället tills det gått väck!/ -Vår Moder Jord, har rätt gott om vind 

och sol/ -Alternativen är det inget med, vi tjänar inga pengar på det!”.
52

 

I boken om Thåström delar Ebba Grön-medlemmarna med sig av sina framtidssyner. Där 

berättar de hur de tror att ”allt kommer att gå under”: kärnvapenkrig, 

kärnkraftverkskatastrofer, och kapprustningen mellan USA och Sovjet kommer att leda till 

undergång. Medlemmarna siar i en kommande, ny istid.
53

 Dessa tankar resulterade senare i 

Ebba Gröns kanske kändaste låt 800 grader, som behandlar just en kärnvapenkatastrof: 

”Varför förklara när jag slutat tro?/ Vad finns det kvar mer än ´the biggest blow´?/ Den är så 

hundraprocentigt effektiv/ När den tar våra liv/ Vi fryser ihjäl, det är så kallt/ Stackars barn, 
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men snart blir det varmt”.
54

 I låten Jag tittar på TV skildras den spända relationen mellan 

Sovjet och USA: ”Det ryska stålet närmar sig långsamt målet/ Från Vita Huset hör jag bara 

sorlet/ De talat om fred, de talar om fred/ Ger order om mord/ Alla dessa tomma ord”.
55

  

4.3 Kultur och samhällsklyftor 

Många av the Clashs låtar skildrar det brittiska samhällets sociala situation. Låten Garageland 

riktar kritik mot överklassen, genom formuleringar som ”I don´t wanna hear about what the 

rich are doing/ I don´t wanna go to where the rich are going/ They think they´re so clever, 

they think they´re so right/ But the truth is only known by guttersnipes”.
56

 Liknande 

formuleringar dyker upp i andra låtar av bandet, White riot till exempel, uttalar sig enligt 

följande om de sociala ställningarna: ”All the power is in the hands of people rich enough to 

buy it”. Låten behandlar även de socioekonomiska problemen ur ett etnicitetsperspektiv: 

”Black man gotta lot of problems/ But they don´t mind throwing a brick/ White people go to 

school/ Where they teach you how to be thick”.
57

 Denna låt har placerats både som rasistisk 

och anti-rasistisk, vilket kommer att diskuteras senare i undersökningen. 

Relationen mellan olika etniska grupper är ett vanligt förekommande ämne i the Clashs låtar. 

Last gang in town var enligt bandet en politisk gest som ville förmedla det absurda i gängens 

strävan efter att bli ”det sista gänget i stan”.
58

 Gruppen menar att det under 70-talet pågick ett 

ständigt krig mellan skinheads, punkare, jamaicaner, tedds och andra grupper, vilket skildras i 

låten: ”In every street and every station/ Kids fight like different nations/ And it´s brawn 

against brain/ And it´s knife against chain/ But it´s all young blood, flowing down the drain”. 

Andra versen fortsätter sedan med att poängtera det meningslösa i gängproblemen: ”And 

when some punk come alooking for sound, rastaferi goes to ground/ The white heart flipped 

his pocket dipped, ´couse a black sharp knife never slips/ And they never say to one another, 

that tomorrow we might kill our brothers”.
59

 

Allra tydligast med beskrivningen av Storbritanniens segregationsproblem uppenbaras i låten 

White man (in Hammersmith Palais), som skrevs efter att bandet varit på en reggaekonsert. 

Reggae betraktades vara musik för den svarta befolkningen, och the Clashs konsertbesök 

ansågs därför vara kontroversiellt
60

. Låttexten börjar  med en beskrivning av konserten och 

fortsätter sedan med ”White youth, black youth/ Better find another solution/ Why not phone 

up Robin Hood, and ask him for some wealth distribution”. Avslutningsvis ger gruppen en 

bild av samhällsklimatet och passar samtidigt på att ge en känga åt punkkulturen, som de 

själva representerar, för att ha gått från sitt rebelliska ursprung och tappat sina rötter: ”Punk 

rockers in the UK, they won´t notice anyway/ They´re all too busy fighting, for a good place 

under the lighting/ The new groups are not concerned, with what there is to be learned/ They 

                                                             
54

 Ebba Grön, 800 grader. 
55 Ebba Grön, Tittar på TV. 
56

 The Clash, Garageland. 
57 The Clash, White riot. 
58

 The Clash, (2011), s 128. 
59

 The Clash, Last gang in town. 
60 The Clash (2011), s 150. 



18 

 

got Burton suits, haa you think it´s funny/ Turning rebellion into money/ All over people are 

changing their votes, along with their overcoats/ If Adolf Hitler flew in today, they´d send 

him a limousine anyway”.
61

 Särskilt tydligt blir budskapet i sista textraden, där gruppen 

hånfullt leker med tanken att samhället tagit så stora kliv tillbaka att Hitler skulle bli skjutsad 

med limousine om han besökte landet. 

 Den svenska punkscenen skildrade det svenska samhällets problem och motsättningar. Ebba 

Grön belyser i låtar som Mona Tumbas Slim Club, Slicka uppåt, Sparka nedåt och Sno från de 

rika distansen mellan överklassen och arbetarklassen. Den förstnämnda låten handlar om en 

nystartad hälsoklubb, och beskriver det absurda i att vissa människor har så stor tillgång till 

mat att de sedan måste träna för att ”göra av med den”, samtidigt som andra människor inte 

får tillräckligt. Texten lyder ” Den perfekta människans form, smal och slimmad som en lax/ 

Uppslutningen är helt enorm bland den övergödda överklassen/ På toppen av brackmodet, att 

se ut som en gris/ Medans spinkiga knegare käkar i en skitig fabrik/ Fy fan vad äckligt sjukt 

när man startar klubbar för dessa feta svin/ Ner med feta Mona”.
62

 Texten är skriven med en 

agitation där överklassen beskrivs som ”fet” och ”övergödd”, samtidigt som arbetaren 

framställs som ”spinkig”.  

Sno från de rika börjar med ”De försöker att få mig att sitta still, sluta tänka, sluta finnas till/ 

Bli en maskin som jobbar åt dem, det tänker jag aldrig bli”. Låten beskriver inledningsvis ett 

maktförhållande som huvudpersonen verkar vägra att acceptera, vilket särskilt tydliggörs i 

låtens sista vers: ”Så jag försöker så gott det går, att utnyttja dem på alla sätt/ Jag snor från de 

rika, jag luras om det går/ Allting jag kan hitta på”.
63

 Detta maktförhållande speglas även i 

låten Slicka uppåt, Sparka nedåt som genom textrader som ” Slicka uppåt, sparka nedåt/ Alla 

har vi chansen att mot rikedomen vandra/ Fast chansen är större om du blivit uppfödd med 

silversked”
64

 sarkastiskt belyser klyftan mellan samhällsklasserna.  

Identifikationen med förorten, och föraktet mot societeten är i många låtar stark. Beväpna er 

förmedlar tydligt avskyn mot det som upplevs som ett etablissemang: ” Ja, ja, jag hatar hela 

borgerligheten/ Ja, ja, jag hatar hela kungahuset/ Ja vi, vi ska beväpna oss/ Ja vi, vi ska 

beväpna oss/ Ja, jag svär utifrån mitt hjärta/ Att vi från förorterna ska beväpna oss”.
65

 I låten 

Hat och blod skildras ett ungdomsgäng från förorten som en fredagskväll tar sig in till stan för 

att festa och ha kul, men som i samma sekund som de kliver av spårvagnen i centrum hamnar 

i ett våldsamt slagsmål. Budskapet låten sänder ut sammanfattas väl i sista versen: ” Det är 

gängen ifrån förorten som slår sig blinda av hat/ Samma blinda raseri, samma blinda hat”.
66

 

KSMB beskriver också utsattheten i förorten, inte minst i låtar som Förortsbarn: 

”Förortsbarn- de sparkar in munnen på pensionärer/ Förortsbarn- de snor i varenda affär/ 
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Förortsbarn- spottar rektorn mitt i fejset/ Förortsbarn- skär sönder tunnelbanan”. Likt Ebba 

Grön skildrar KSMB upplevelsen av att som förortsbarn ta skuld för samhällets våld och 

brottslighet. Och i stil med Beväpna er avslutas låten med ett hotfullt, provokativt meddelande 

då bandet vrålar: ” Nu kommer vi snart/ Nu kommer vi snart/ Nu kommer vi snart/ Nu 

kommer vi snart…” .
67

 

4.4 Skjut en snut 

I Police and thieves av the Clash skildras gruppens ifrågasättande inställning till 

polismyndigheten. Låten ger ett intryck av misstro till polisen som samhällets beskyddande 

instans. Texten ”Police and thieves in the streets, oh yeah/ Scaring the nation with their guns 

and ammunition/ Police and thieves in the streets, oh yeah/ Fighting the nation with their guns 

and ammunition”
68

 utpekar poliser som ett problem, snarare än en trygghet, och likställer de 

med kriminella.  

Hån mot polisen är ett inte ovanligt förekommande inslag bland de svenska banden. KSMB:s 

låt Jag vill bli som far utmålar en bild av polismyndigheten som korrupt och våldsam: ”Far är 

duktig, far är präktig/ Håller ordning och reda på stan/ Far är stilig, far är modig/ Griper varje 

kleptoman/ Man som raglar, när han knallar/Med sig till stationen han tar/ Han får mangla 

svarta skallar/ Jag vill bli en snut som far”. I låten byts sedan sångaren, och texten tar en 

annan persons perspektiv:” Ja, din farsa jagar horor, skiter i allt fiffleri/ Han förtycker folk på 

pengar, värsta sortens horeri”.
 69

  Samma våldsamma intryck av polisen skildras i låten Sex 

noll två, där andra versen lyder ”Polisen kom och skrek och slog och spottade på mig/ Det var 

i förrgår när jag stod och väntade på dig/ De sa: vad gör du här?/ Jag sa: här får man stå/ Och 

de sa: stick iväg ditt svin/ Och jag sa: varför då?/ Så nu är jag slagen blå och gul utanpå och 

innantill/ Så snälla ta mig dit där man får göra vad man vill”.
70

  

Ebba Grön förhåller sig också kritiskt till poliserna. Låtarna Profit och Svart och vitt vittnar 

om detta, där textinslag som ”Sånger om dryck, och plitars förtryck/ Sånger om hat och blod, 

sånger som vi förstod”
71

 ur Svart och vitt och ”Har du druckit lite för mycket av det de säljer 

så gärna till dig/ Polis, polis kommer snart och du får bli deras avreageringsobjekt”
72

 ur Profit 

målar upp poliser som fientliga och våldsamma.  

4.5 Utanförskap och arbetslöshet 

Career opportunities är the Clashs tydligaste reaktion mot arbetslösheten. Texten” They 

offered me the office, offered me the shop/ They said I´d better take anything they got/ Do 

you wanna make tea at the BBC?/ Do you wanna be, do you really wanna be a cop?/ Career 

opportunities are the ones that never knock/ Every job they offer you is to keep you out the 
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dock/  Career opportunity, the ones that never knock”
73

 talar sitt tydliga språk om 

arbetslösheten och brist på karriärsmöjligheter.  

Även i All the young punks förmedlas en mörk bild av arbetslivet: “You gotta drag yourself to 

work, drug yourself to sleep/ You´re dead from the neck up, by the middle of the week/ Face 

front you got the future shining like a piece of gold/ But I swear as we get closer, it look more 

like a lump of coal”. Tillvaron i arbetslivet framställs som mödosam och låten avslutas med 

en beskrivning av lyckan över att få sparken med orden ” I luckily got the boot”.
74

  

KSMB:s inställning till både arbetsmöjligheter och arbetsliv är snarlik the Clashs. I Tidens 

tempo beskriver de arbetssituationen: ”Står på förmedlingen i deras lobb, för när jag gick ur 

plugget fick jag inget jobb/ Jag tar vad som helst, jag är desperat/ Men när jag går och 

stämplar, säger du att jag är lat”.
75

 På samma sätt påminner Fp om the Clashs framställningar 

av arbetarens tillvaro: ” Vi sliter ju som drängar, för ut ur träsket sig ta/ Så måste man ha 

pengar, och det har inte jag/ Äta, jobba, sova, äta, jobba, sova/ Varje dag, hela veckan, hela 

långa livet ut”.
76

 

Ebba Gröns Vad ska du bli handlar, som många andra låtar, om hur det är att vara ung i 

Sverige på 70-talet och ställer frågan om framtidsutsikterna för de unga. Den dystra 

uppfattningen om arbetslivet är påtagligt även i denna låt: ”Gå upp, gå till jobbet, jobba, 

jobba, äta lunch/ Samma sak händer imorgon/ Jobba, åka trick, hem och sätta sig och glo/ Det 

är inget liv, det är slaveri”.
77

  

4.6 ”Chaos was my philosophy” 

Många av Sex Pistols låtar präglas av en ”do-it-yourself”- attityd och speglar gruppens 

upplevelse av det tråkiga och händelselösa Storbritannien, uppburet på gamla normer och 

ideal. Sångaren John Lydon uttryckte ” Chaos was my philosophy”.
78

 I låtar som Problems 

och Pretty Vacant sänder Lydon ut tydliga budskap om vägran att lyda auktoriteter för att 

istället ”göra-det-själv”. Texten i Problems lyder ”Eat your heart out on a plastic tray, you 

don´t do what you want then you´ll fade away/ You won´t find me working nine to five, it´s 

too much fun being alive” vilket fortsätter med “ In a death trip I ain´t automatic, you won´t 

find me just staying static/ Don´t you give me any orders, for people like me there is no 

order”.
79

 Pretty vacant berör samma ämne: “ There´s no point in asking, You´ll get no reply/ 

Oh just remember a don´t decide/ I got no reason, it´s all too much, you´ll always find us out 

to lunch/ We´re so pretty, pretty vacant”. Lydon förklarar att låten innehåller ett provokativt 

budskap genom hans dialektala uttal på ordet “vacant”,vilket på inspelningen låter som “va-
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cunt”
80

. Texten fortsätter sedan i samma anda med ”Don´t ask us to attend, cause we´re not all 

there/ Oh don´t pretend ´cause I don´t care/ I don´t believe illusions ´cause too much is real, 

so stop your cheap comment ´cause we know what we feel”.
81

 De provokativa inslagen blir 

ännu mer uppenbara i låtar som New York:” You´re just a pile of shit/ You´re coming to this/ 

You poor little faggot/ You´re sealed with a kiss/ Kiss me/ Think it´s swell playing in Japan/ 

When everybody knows Japan is a dishpan/ You´re just a pile of shit”.
82

 Seventeen skildrar 

enligt Lydon en sjuttonårings typiska liv i England. Lathet, mörka framtidsutsikter och 

viljelöshet var faser alla gick igenom, men Lydon betonar i sin biografi: ”Unfortunately, most 

English people stay there”
83

. Texten i låten lyder:” We like noise it´s our choise/ It´s what we 

want to do/ We don´t care about long hair/ I don´t wear flares/ See my face not a trace/ No 

reality, I don´t work I just speed/ That´s all I need/ I´m a lazy sod/ I can´t even be bothered/ 

Lazy, lazy”.
84

  

I låtar som Cheat, Hate and war och Stay free uppmuntrar the Clash till provocerande 

uppträdande. Texten till Cheat uppmanar till fusk genom verser och refränger som ” I get 

violent when I´m fucked up/ I get silent when I´m drugged up/ Want excitement, don´t get 

none, I go wild/ I don´t know what can be done about it/ If you play the game you get nothing 

out of it/ Find out for yourself try being a goody, goody/ You better cheat, cheat/ No reason to 

play fair/ Cheat, cheat or don´t get anywhere/ Cheat, cheat if you can´t win”.
85

  

Upproriskheten tar ett våldsammare uttryck i låtarna Hate and war och Stay free. Den 

förstnämnda låten uttrycker ”I have the will to survive, I cheat if I can´t win/ If someone locks 

me out, I kick my way back in/ And if I get aggression, I give it to them two time back/ 

Everyday it´s just the same, with hate and war on my back” och fortsätter sedan med att 

konstatera “Hate and war- I hate all the English/ Hate and war- They´re just as bad as wops/ 

Hate and war- I hate all the politeness/ Hate and war- I hate all the cops” för att avslutningsvis 

kungöra “ I wanna walk down any street, looking like a creep/ I don´t care if I get beat up, by 

any Kebab Greek”.
86

 

Den svenska punkscenen var definitivt inspirerad av den brittiska, och upproriskheten var 

påtaglig även i Sverige. Ebba Gröns redan nämnda låt Beväpna er kan uppfattas som oerhört 

provokativ med starka uttalanden som ”Jag hatar hela borgerligheten, ja, jag hatar hela 

kungahuset” och ”Jag hatar prins Bertil och Carl- Gustav, ja, jag hatar Zarah Leander” och 

med det direkt hotfulla ” De tål lite bly i nackarna, ja, de tål lite bly i nackarna”.
87

 

Provokationen förtydligas i den kontroversiella låten Häng gud, med en text som går till 
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angrepp mot kristendomens värderingar:” Gud är fascist, gud är rasist/ För gud gillar inte 

fattiga, och gud gillar inte svartingar/ Och inte fan gillar han dig, han har glömt dig för länge 

sedan/ Häng gud” följs av andra versen ”Gud är rasist, gud javisst/ Med präster och påvar har 

han lurat miljoner, med bibeln har han skapat traditioner/ Har han några känslor för nån?/ Och 

förresten, är det en han eller hon?/ Häng gud”.
88

 Texten i Vad ska du bli uppmuntrar till 

rebelliskhet och ifrågasättande, vilket kan utläsas i följande vers och refräng: ”Nu är du ung 

och rebellisk som fan, du sätter hårt mot hårt/ Du vet precis vad du vill, och du vill inte bli en 

av de där/ Så fortsätt och fortsätt och va rebell/ Fortsätt och fortsätt och va dig själv/ Fortsätt 

och fortsätt och va rebell”.
89

  

KSMB verkar likt Ebba Grön förhålla sig skeptiska till religionsutövning, vilket skildras i 

Dörrterror, första versen: ”När du ligger bakfull och vill sova, får du besök utav sekten 

Jehova/ Lägg en hundring i kollekten, och du blir hedersgäst i sekten”, andra versen följer: 

”Feta damer med fläskiga ben, gapar och skriker i Frälsningsarmén/ På guds bekostnad lever 

orkestern, men det är du som betalar för festen”.
90

 Jag vill dö är en både våldsam och 

aggressivt skriven låt: ”Ja det är bra, bara slå, ge mig spö/ Det är bra, bara slå, jag vill dö/ Jag 

gillar Pistols, jag gillar Clash/ -Att kunna spela? Jag säger ”äsch”/ Subba, subba skär av min 

task/ Piska mig hårt nu dit jävla fnask”
91

 där textinnehållet är osammanhängande, men 

retoriskt provocerande. Denna provocerande retorik yttras ännu tydligare i låten Adolf, där 

verserna formuleras ”Adolf var en präktig karl, inte en jude fanns det kvar/ När alla judar dog 

av gas, då var Adolf i extas”, ”Idi han är neger han, jättemycket väger han/ Han har fattat rätt 

beslut, alla indier skickades ut” och ”Bohman han är likadan, fler poliser som jagar barn/ 

Bohman är en moderat, mera moms på våran mat”.
92

 Huruvida texten är satiriskt skriven eller 

ej är svårt att döma utifrån endast denna låttext. Därför behöver bandens politiska relation och 

ställning redogöras och analyseras. 

4.7 ”Man kan inte vara opolitisk” 

The Clash påvisar i Remote control en kylig relation till det politiska etablissemanget, genom 

formuleringar som ”Who needs the Parliament, sitting making laws all day/ They´re all fat 

and old, queuing for the House of Lords”.
93

 Ifrågasättandet av parlamentet, och dess roll som 

lagskipare, är budskap som är förenliga med den anarkistiska filosofin. Sex Pistols 

anarkistiska drag framträder som tydligast i Anarchy in the UK. Redan i låtens första textrad 

proklamerar bandet sig som anarkister ” I am an anti-christ, I am an anarchist/ Don´t know 

what I want, but I know how to get it/ I wanna destroy the passer by, ´cause I wanna be 

anarchy”. Låten avslutas med att sångaren John Lyden vrålar “ I wanna be an anarchist, I 

wanna be an anarchist”,
94

 uttalanden som inte helt obefogat stämplat gruppen som anarkister. 
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I Staten och kapitalet tar Ebba Grön en tydlig vänsterpolitisk ställning, då gruppen beskriver 

det orättvisa förhållandet mellan arbetaren och statsmakten, där den senare gör vinst på den 

förres bekostnad. Låten är ursprungligen skriven av Leif Nylén från proggbandet Blå Tåget, 

men fick ett stort genombrott med Ebba Gröns coverversion
95

. Den sista versen och refrängen 

lyder:” Tempot höjs vid maskinerna, här drillar man eliten/ Produktionen har inte plats för den 

som blivit illa sliten/ Men för att ingen skall tro att det är något fel med de tunga ackorden/ 

Betraktas han som ett sjukdomsfall av den barmhärtiga arbetsvården” och ” Sida vida sida, 

tillsammans hjälps de åt/ Staten och kapitalet, de sitter i samma båt/ Fast det är inte de som 

ror, som ror så att svetten lackar/ Och piskan som kittlar, kittlar inte heller deras feta 

nackar”.
96

 Jag tittar på TV, som redan nämnts, behandlar den kyliga relationen mellan öst och 

väst, och avslutas med något som kan tolkas som en blinkning åt det vänsterpolitiska lägret. 

Gruppen skrålar tillsammans ” Jag håller på R.A.F, jag håller på R.A.F…”.
97

 R.A.F, Röda 

Armé- Fraktionen, var en vänsterextrem terroriströrelse mellan 1970-1990- talet, som 

kopplades till planering av kidnappning av dåvarande svenska arbetsmarknadsministern 

Anna-Greta Leijon
98

. När SÄPO grep den huvudmisstänkta terroristen Norbert Kröcher, 

utropades kodnamnet ”Ebba Grön” i polisradion, varifrån bandet tog sitt namn
99

. Bandets 

anspelningar på terroristgruppen i låten blir intressant ur ett politiskt perspektiv. I Pervers 

politiker angrips det politiska etablissemanget, där bandet demonstrerar en illojal tilltro till 

landets politiker: ” Mitt liv är att ljuga, dribbla med folk/ Senare på kvällen, så byter jag om/ 

Då blir jag en pervers politiker…/ Mitt liv är att piska, piska och slå/ Mitt liv är att piska 

kvinnor i gummi/ Då blir jag en pervers politiker…/
100

 

KSMB:s politiska ställningstagande synliggörs inte minst i deras attacker mot det politiska 

etablissemanget, framför allt mot Moderaternas dåvarande partiledare Gösta Bohman. I 

låtarna MUF, But we have no bananas, Adolf och Bohman uttrycks deras förakt mot 

partiledaren politik. MUF beskyller Moderaterna för att driva en politik för överklassen: ” Jag 

har inget jobb/ Jag har ingen bil/ Jag är ingen snobb/ Jag har ingen stil/ Jag har ingen Bentley/ 

jag är inte rik/ Men jag är fientlig, till Bohmans politik/ Jag vill inte gå med i MUF”.
101

 

Samma problem beskrivs i But we have no bananas: ”Om du är en moderat, och är född i en 

fattig stat/ Bor du allt där solen skiner, gott om mat och goda vinet/ Med en banan i varje 

hand, klarar sig Bohman i varje land/ Där är det ju sånt vackert väder, att du inte behöver 

några kläder/ Med en trasa på din kropp, i varma land duger så duger det gott/ Man kan undra 

om du är riktigt hel, Bohman/ Har du sett ett barn svälta ihjäl, Bohman”.
102

 Detta kritiserande 

övergår i låten Bohman till vad som kan tolkas som direkta hot, genom formuleringar som 

”Jaru, Bohman, hur fan är det egentligen/ Håll dig jävligt lugn, håll dig helt passiv/ Håll 
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käften och va nöjd, med ditt trista förortsliv/ Du har inga pengar, och inget kapital/ Så du ska 

hålla käften och lyssna till vårt tal/ Du är ingenting”.
103

 Likt Ebba Gröns Staten och kapitalet, 

kritiseras det högerpolitiska klimatet i KSMB:s Smygfascist. Verserna ” Du är missnöjd med 

alla utom dig/ Du är missnöjd, folket är för lat/ Folket är försoffat, folk har det för bra/ Du står 

där vid din Pontiac och skriket ut ditt hat” och ”Förmynderi, för höga skatter/ Du vill skära 

ner på sjukvården/ Mens du köper villa, merca och herrgård/ Och sen deklarerar du för 

tiotusen spänn” följs av refrängen ” Smygfascist- alla pengar är din vän/ Smygfascist- med en 

dröm om friheten/ Smygfascist- men den dröm du vill ha är: mera åt de som redan har det 

bra”
104

 använder en retorik som ofta använts mot högerplacerade politiska partier.  

4.8 Punkens könsroller 

I ett flertal av the Clash låtar framställs män som våldsamma och kopplas ofta samman med 

krig och vapen. Låtarna English civil war, Guns on the roof och Tommy gun är exempel på 

detta, där den förstnämnda låten behandlar ”Johnnys” hemkomst från kriget. Guns on the roof 

sänder signaler om de båda könen genom formuleringar som ”Guns, they torture all the 

women and children/ Then they´ve put the men to the gun”
105

, där vapen framstår som tortyr 

för kvinnan, men som ett verktyg för mannen. Tommy gun handlar om en terrorist, Tommy, 

som vill döda och dödas för sitt land. I What´s my name hamnar huvudpersonen i bråk och får 

för detta stryk av sin far när han kommer hem, vilket skildras i ”Dad go pissed so I got 

clocked”
106

. Samma machopräglade ideal sänder Cheapskate ut genom texten ”You´re 

supposed to be a star, not a cheapskate bleeding queer”.
107

 Sex Pistols Bodies är en 

verklighetsförankrad historia om en av gruppens fan, Pauline. Kvinnan framställs som galen, 

vilket speglas i andra versen:”She was a no- one who killed her baby/ She sent her letters 

from the country/ She was an animal/ She was a bloody disgrace”.
108

 I sin självbiografi 

berättar John Lydon att Pauline en dag knackade på hans dörr och höll upp en plastpåse 

innehållande ett foster, en händelse som låten speglar
109

. Även God save the queen framställer 

huvudpersonen, drottningen, som motbjudande:” God save the queen, the fascist regime” och 

“God save the queen, she ain´t no human being”.
110

  

När Ebba Grön och KSMB uttalar sig om kvinnan, är det oftast i samband med en sexuell 

relation, som i Ebba Gröns Ung och kåt och Kärlek är stark. I den sistnämnda beskrivs den 

sexuella relationen som vacker och frivillig ”Vid midnatt svischa runt, i stjärnors mörka ljus/ 

Du tar mig in i dig/ I ljudet av oljudet ger vi varann allt/ En snäcka som sluter sig om mig, i 

dig/ Viska om den tyst till mig”.
111

 Denna låt skildrar inte den sexuella relationen som ett 
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maktförhållande, vilket många av de andra låtarna gör. KSMB:s Snopprock är det tydligaste 

exemplet på detta, där bandet skildrar en sexaffär ”Du skriker- jag småler/ Jag njuter- du 

hånler/ Du viker ut dig och jag skriker i full extas/ Du skrevar med benen, jag rycker i grenen/ 

Du är min docka och jag är ditt perverterade as”.
112

 Samma framställning av kvinnan som ett 

sexuellt offer återges i Ebba Gröns Pervers politiker ”Mitt liv är att piska, piska och slå/ Mitt 

liv är att piska kvinnor i gummi”.
113

 Om de svenska banden skildrar kvinnan som ett sexuellt 

offer, skildras mannen i ett flertal låtar som ett offer för ångest och depression. Ebbas Gröns 

Till havs handlar om en man som spenderar flera år på resande fot och upplever ”exotiska 

barer, häftiga knull, tatuering är givet” och verkar leva livet. Men mannen kommer tillbaka 

som en trasig, alkoholiserad figur: ” När jag träffar Tommy är han full som ett as/ Äter hos 

morsan, lever på KAS”.
114

 Samma ångestladdade mansbild ges i KMSB:s Drömmar ”Han 

fick ett par piller om dagen, och han fick ett par sprutor om dagen/ Han försökte väl ta sitt liv 

ett par gånger/ Jag skulle kanske gjort detsamma”.
115

 

 

5. 0 DISKUSSION  

5.1 Kulturella skillnader - och likheter 

Musik har i århundraden varit ett uttryck för mänskliga relationer, kultur och samtid. På så vis 

har människor både förts närmre varandra och stötts bort ifrån varandra, och därigenom 

utvecklat identitetsskapande processer. Den brittiska punkvågen drevs framför allt av de två 

största banden the Clash och Sex Pistols. Båda banden hade sina rötter i arbetarklassen och 

blev på så vis dess representanter. Storbritanniens 1970-tal var oerhört ansatt av den globala 

ekonomiska krisen som rådde.  Tidigare forskning visar att lågkonjunktur, hög arbetslöshet 

och högerextrema framgångar präglade vardagen för landets medborgare. I ett flertal av 

gruppernas låtar framställs upplevelsen av dessa problem.  

Framför allt the Clash skildrar Storbritanniens sociala förhållanden, och beskriver ett samhälle 

med stora sociala sprickor. Låtar som Last gang in town, White man (in Hammersmith Palais) 

och English civil war behandlar gängproblemen i landet. Dessa gäng hade ofta sina rötter i 

etniska olikheter, vilket forskningsläget redan antytt var en hett debatterad fråga i 70-talets 

Storbritannien. Samtidigt som Enoch Powells högerextrema National Fronts framgångar 

växte, verkar en motståndsgrupp samlat anhängare och krafter. På vilken sida av dessa 

politiska motpoler punkrörelsen stod har varit ett omtvistat problem, där tecken på både 

fascistiska och antifascistiska anspelningar framkommit. Tranmer diskuterar låten White riot 

som ett tydligt exempel. National Front använde sig av White riot i propagandasyfte för att 

sprida deras budskap ” White riot- I wanna white riot/ White riot- a riot of my own”, trots att 

låtens budskap snarare syftade till att uppmuntra den vita befolkningen till medvetenhet om 
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sin situation. Låten skrevs efter bandmedlemmarnas upplevelse av kravallerna vid Notting 

Hill- karnevalen 1976. Karnevalen startades några år tidigare för att tillfredställa den 

jamaicanska befolkningen, som segregerats till slumområden och levde under svåra 

omständigheter. Sommaren 1976 var polistrycket stort på den svarta befolkningen i slummen, 

något som utmynnade i våldsamma kravaller under karnevalen. Bandmedlemmarna i the 

Clash fascinerades av aktivisternas handgripliga upproriskhet. Den svarta befolkningen 

uttryckte sitt missnöje med samhället, ett beteende the Clash tyckte att även de vita borde 

anamma, vilket skildras i texten ”Black man gotta lot of problems, but they don´t mind 

throwing a brick/ White people go to school, where they teach you how to be thick”.
116

  

Enligt gruppen själva, var The last gang in town en politisk gest som syftade till att belysa det 

absurda i gängens ständiga stridigheter. Även White man (in Hammersmith Palais), som 

handlar om gruppens besök på en reggaeklubb, måste betraktas som en samhällskritisk 

skildring av de sociala klyftorna. The Clash fick stor uppståndelse då de som enda vita 

besökte klubben, upplevelser gruppen kommenterar med bland annat ”White youth, black 

youth- better find another solution”.
117

  

I Sverige var den högerextrema falangen inte alls lika djupt rotad som i Storbritannien. 

Snarare var Sverige, vilket tydligt skildrades i musiken, väldigt vänsterpolitiskt präglat.
118

 

Detta är en tydlig skillnad punkrörelserna emellan. De svenska punkbanden beskriver och 

identifierar sig inte överhuvudtaget med etnicitetsproblemet. Visserligen förekom punkare 

med svastikan målad på sig
119

, men i undersökningens behandlade låttexter går det inte att 

utläsa samma upplevda problematik kring gäng- och etnicitetsrelaterade konflikter som i 

Storbritannien. De svenska punkbanden lägger större vikt på klassfrågan som ett socialt 

problem. Distansen mellan överklassen och arbetarklassen belyses i många av både Ebba 

Gröns och KSMB:s låtar. Med formuleringar och beskrivningar om överklassen som 

”övergödda” och ”feta” agiterar banden för den ekonomiska och sociala orättvisa som 

upplevdes. Låtar som Mona Tumbas slim club, Slicka uppåt, Sparka nedåt, Staten och 

kapitalet och Sno från de rika ger alla signaler om ett välfärdsamhälle uppbyggt på en 

utsugande elit som förtrycker den hårt arbetande arbetarklassen. Ytterligare en tydlig skillnad 

mellan nationerna är den svenska identifikationen till förorten. KSMB och Ebba Grön, till 

skillnad från de brittiska banden, identifierar sig starkt med förorten. Arbetslösheten och 

utsattheten var särskilt påtaglig just i förorterna, och många av låtarna har fått näring från 

dessa förhållanden. Förorternas revanschlystnad, den ständiga smutskastningen av 

förortsfolket och den totala tristessen porträtteras i Beväpna er, Förortsbarn och We´re only 

in it for the drugs no1. Den totala tristessen är något som präglat båda punkrörelserna. 

Arbetslösheten, utanförskapet och känslan av meningslöshet vekar vara något punkarna i både 

Sverige och Storbritannien identifierade sig med. En intressant skillnad som framkommit i 

undersökningen är dock hur banden förhåller sig och uttrycker sig till detta utanförskap. 
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Varken the Clash eller Sex Pistols förmedlar samma frustration över arbetslösheten som de 

svenska banden. Emellanåt skildras situationen snarare som en möjlighet till uppror och 

protest, vilket till exempel syns i formuleringar som ”I luckily got the boot” av the Clash, och 

”You won´t find me working nine to five, it´s to much fun being alive” av Sex Pistols. Om 

jobben säger KSMB: ”Jag tar vad som helst, jag är desperat/ Men när jag går och stämplar 

säger du att jag är lat” och ”Vi sliter ju som drängar, för ut ur träsket oss ta” vilket ger en 

annan bild av arbetsambitionen.  

Den rådande arbetslösheten gör sig påtaglig i undersökningens samtliga bands texter, men 

förhållningssättet till den tycks vara olika. De svenska banden ger ett tydligare uttryck för 

frustrationen över att hamna utanför arbetsmarknaden, samtidigt som den brittiska 

punkrörelsen provocerar med att beskriva sig som värdelösa arbetare och beskriver glädje 

över att få sparken. 

De brittiska bandens framtidsvisioner framställs i låttexterna som oerhört dystra. Detta verkar 

grunda sig i de nyss nämnda nationella sociala problemen, där inställningen till det som 

upplevdes som ett inbördeskrig skildras med stor uppgivenhet och sänder nihilistiska signaler, 

genom formuleringar som ”Hate and war- the only things we got today/ And if I close my 

eyes/ They will not go away/ You have to deal with it/ It is the currency”. KSMB och Ebba 

Grön utmålar också en pessimistisk framtidssyn. Men dessa grupper fokuserar snarare på 

samhällets internationella klimat, än det nationella. Rädslan för det Kalla Kriget, det vill säga 

den ideologiska och maktpolitiska kapprustningen mellan USA och Sovjet efter andra 

världskriget
120

, återspeglas i låttexter som 800 grader, Atomreggae och Jag tittar på TV. Ebba 

Gröns bandmedlemmar kommenterade 1979 deras föreställningar om hur tidningarnas 

huvudrubriker skulle se ut 1986: ”I tidningarna står det att Reagan sprängde hela Afrika i natt 

och att han skickar 33 båtar med Coca- Cola till Polen. Det står också att en massa 

kärnkraftverk exploderat. Här och där. Sovjet och USA håller på med sina vanliga 

kapprutningar.”
121

 Den världspolitiska medvetenheten är betydligt mer påtaglig hos de 

svenska banden än de brittiska. De mörka framtidsvisionerna verkar bero på det samtida 

världsläget snarare än inrikesproblem, och föraktet mot kapitalismen som system och USA 

som land framgår särskilt tydligt, och sänder därigenom viktiga identitetsbildande budskap. 

The Clash och Sex Pistols påvisar inte samma medvetenhet, utan sänder snarare signaler om 

en mer nihilistisk attityd.  

 Ett flertal av undersökningens granskade texter uttrycker ett starkt hat och bristande 

förtroende för polismyndigheten i allmänhet, och polismännen i synnerhet. Det låga 

förtroendet för poliserna är gemensamt för båda nationernas punkgrupper, och det finns låtar 

av både de brittiska och svenska banden som framställer poliser som våldsamma, falska och 

korrupta. Vad kommer detta förakt för poliserna ifrån, och vad betyder det egentligen? Svaret 

hittar vi kanske i Ebba Gröns låt Skjut en snut, en låt som enbart släppts på singel och därför 

inte ingår i denna studie. Första versen inleder med ”Det är sjukt att vara snut/ Det är sjukt att 
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bli en sån som försvarar de övergöddas lagar”. Polismyndighetens roll som samhällsbärare 

och rättviseskipare betraktas i många låtar som misslyckad just för att dess uppgift är att 

försvara det samhälle som punkbanden föraktar. Att gestalta poliserna som kriminella var 

kanske ett medvetet val som syftade till att signalera om individens inskränkta frihet och 

vikten av ifrågasättandet av samhällets auktoriteter. Polis- och auktoritetshatet, som alltså 

uppenbaras i både den brittiska och svenska punkkulturen, tyder på att anarkistiska inslag 

existerade i båda nationernas punkrörelser. Huruvida detta var medvetna anarkistiska 

lärobudskap eller enbart syftade till att provocera kommer fortsättningsvis att diskuteras, då 

diskussionen övergår till texternas upproriska budskap. 

5.2 Upproriskhet- ett punkideal 

Både Sabin och Tranmer resonerar kring punkens ideologiska kopplingar till anarkismen. 

Tranmer menar att mycket av punkens budskap var synonymt med den anarkistiska 

åskådningen. Vägran att lyda auktoriteter, vikten av individuell frihet och det ständiga 

ifrågasättandet symboliserar både punkens och anarkismens ideal. Trots dessa uppenbara 

kopplingar menar Tranmer, vilket lyftes fram i forskningsläget, att punkrörelsen generellt 

visste väldigt lite om anarkismen. Tranmer lyfter även begreppet ”Do-It-Yourself” (DIY) som 

ett centralt element i den brittiska upproriskheten.
 122

 Tydligast med detta var tveklöst Sex 

Pistols, vars låtar uppmanar till att ” ta saken i egna händer” och att vägra lyda någon annan 

än sig själv. Detta speglas i låtar som Pretty vacant, Problems, Seventeen och New York 

genom formuleringar som ”Don´t you give me any orders, for people like me there is no 

order” och “I don´t work I just speed/ That´s all I need”. I Anarchy in the UK identifierar 

bandet sig som uppenbart anarkistiskt, men som forskningsläget antyder syftade detta till 

provokation snarare än som ett politiskt ställningstagande. De upproriska budskapen handlar 

hos både the Clash och Sex Pistols ofta om ett uppbrott mot idealen för ”den gode 

samhällsmedborgaren”. Genom att framställa sig själva som lata, högljudda, egoistiska, 

problematiska och våldsamma, och genom att uppmana till detsamma, bryter grupperna 

tydligt mot vad de flesta troligen betraktade som ”en god medborgare”. Att knarka, fuska och 

slåss framstår genom texterna som ett typiskt brittiskt punkideal. De provokativa budskapen 

tar inte sällan även nihilistiska uttryck. Till exempel the Clashs Hate and war berättar “I 

wanna walk down any street, looking like a creep/ I don´t care if I get beat up, by any Kebab 

Greek”. 

Även de svenska banden betraktades troligen av många som provokativa. Men när the Clash 

och Sex Pistols provocerade enbart i syfte att just provocera, förankrade KSMB och Ebba 

Grön mycket av sin provokation mot en mer uppenbart riktad verksamhet, person eller 

fenomen.  I låtarna Häng gud och Dörrterror kritiseras religionen, samtidigt som 

formuleringar som ”Gud är fascist, gud är rasist/ För gud gillar inte fattiga, och gud gillar inte 

svartingar” måste betraktas som minst sagt provokativa. I KSMB:s Adolf jämförs 

moderaternas partiledare Gösta Bohman med diktatorer som Adolf Hitler och Idi Amin. Med 

beskrivningar av Hitler som ”en präktig karl” i extas av att gasa ihjäl judar och Idi som en 
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överviktig ”neger” använder bandet en retorik som säkert uppfattades som provocerande, 

samtidigt som jämförelsen mellan Gösta Bohman och diktatorerna för många säkert 

betraktades som förargelseväckande.  

Visserligen ger Ebba Grön och KSMB, precis som de brittiska banden, uttryck för våldsamhet 

och aggressivitet, och uppmanar också till upproriskhet. I låtar som Vad ska du bli utropar 

Ebba Grön ” Fortsätt och fortsätt och va rebell!” och KSMB:s Jag vill dö tar våldsamma 

uttryck i form av ”Subba, subba skär av min task/ Piska mig hårt nu dit jävla fnask”. Men i 

jämförelse med the Clash och Sex Pistols är aggressiviteten i de svenska bandens texter inte 

lika påtaglig och grundläggande.  

De brittiska punkbanden identifierar sig i stor utsträckning med att framställa sig själva som 

en så ”dålig” samhällsmedborgare som möjligt. Attityden präglas av att ta så stort avstånd 

från samhälleliga normer som möjligt, vilket skildras i gruppernas uppmaningar till att fuska, 

stjäla, slåss, vägra arbeta för att istället knarka och ” ha kul”. De anarkistiska inslagen blir 

därmed mer uppenbara i de brittiska bandens texter, och på så vis också en större del av den 

brittiska punkkulturen. De två svenska banden provocerar och förmedlar också upproriska 

budskap, men ger samtidigt sken av en större medvetenhet och förankrar mycket av sina 

provokativa budskap i politiska, religiösa eller sociala strukturer. Förhållandet till 

upproriskheten kan således betraktas olika för punkrörelserna, vilket ger ytterligare en 

betydelsefull skillnad länderna emellan. Härnäst kommer punkbandens relation till politik att 

diskuteras, för att fortsätta att utreda de båda nationernas punkidentiteter.  

5.3 Den politiska medvetenheten 

I forskningsläget framträder en bild av punkens politiska förhållande som ambivalent. Detta 

genom att punkbanden gjort anspelningar till både höger- och vänsterpolitiska falanger. 

Genom att fokusera på enbart bandens texter, och utesluta symboler, uttalanden och aktioner, 

uppenbaras en tydligare bild. I likhet med Tranmers resultat, visar även denna undersökning 

att de brittiska bandens ständiga uppmaningar till ordervägran, och avsky mot auktoriteter, 

motsäger anklagelserna att punken var fascistisk. Fascism som ideologi förespråkar just 

auktoritetens fullständiga makt, och befolkningens totala underordning
123

, inställningar som 

bandens låttexter uttrycker tydligt förakt mot. Tydligare är de vänsterpräglade idéerna i 

texterna. Anarchy in the UK har redan diskuterats, och låtar som White riot och Remote 

control sänder signaler om vänstersympatiserande hållningar, där den sistnämnda tydligast 

formulerar avskyn mot det politiska etablissemanget: ”Who needs the Parliament, sitting 

making laws all day/ They´re all fat and old, queuing for the House of Lords”. Av de brittiska 

bandens texter är detta det mest uttrycksfulla och uppenbara kritiserandet av det politiska 

etablissemanget. Skillnaden blir stor när vi istället övergår till de svenska banden, vars 

politiska attityder är ännu mer påtagliga. 

KSMB:s massiva kritik mot moderaternas dåvarande partiledare Gösta Bohman är ett av 

bandets tydliga tecken på ett politiskt ställningstagande. Den uppenbara distanseringen från 

                                                             
123 Nationalencyklopedin, sökord ”Fascism”. 



30 

 

moderaterna som förespråkar marknadsekonomi och kapitalism, förmedlar en antikapitalistisk 

politisk åskådning, och är därför av stor betydelse för identitetsskapandet. I MUF 

karaktäriseras medlemmarna i moderaterna som rika ”snobbar”, i Adolf blir Gösta Bohman 

jämställd med Hitler och i låten Bohman övergår kritiken till direkta hot genom formuleringar 

som ” Håll dig jävligt lugn, håll dig helt passiv”. Klassisk vänsterpolitisk kritik mot 

kapitalism framträder i Smygfascist där bandet angriper det de upplever som högerpolitiska 

strömningar: ”Smygfascist - men den dröm du vill ha är: mera åt de som redan har det bra”. 

Ebba Gröns Staten och kapitalet sänder också signaler om bandets politiska ståndpunkt, där 

statsmakten framställs som en utsugande apparat som försätter befolkningen i underordning.  I 

Pervers politiker fortsätter föraktet mot det politiska etablissemanget. Politikern som låten 

handlar om framställs som falsk och förljugen. När han tagit och sig kostymen och ”bytt om” 

framträder hans verkliga sidor. En pervers figur som finner meningsfullhet i att ”piska 

kvinnor”. Ebba Gröns kanske mest tydliga, och samtidigt otydliga, politiska ställningstagande 

uttrycks i låten Tittar på TV, som avslutas med att gruppen vrålar ”Jag håller på R.A.F”. I 

boken om Thåström antyder Fjodor, en annan bandmedlem, att R.A.F. syftar på den lokala 

fotbollsföreningen Rågsveds Alliansens Fotbollsförening.
124

 Men med tanke på bandnamnets 

ursprung, som alltså hämtades direkt från polisens kodord för gripandet av en R.A.F.- 

terrorist, kan det eventuella politiska ställningstagandet i låten inte bortses. Den 

vänsterextrema organisationen var uppenbarligen något gruppen tidigare fått inspiration ifrån, 

vilket måste tas till hänsyn i ett påstående som ”Jag håller på R.A.F”.  

De svenska bandens förhållningssätt till det politiska etablissemanget är mer påtagligt och 

omfattande är de brittiska. Föraktet är väldigt rakt, ofta riktat mot ett direkt parti eller person. 

De brittiska banden visar inte sin politiska ställning lika uppenbart, och riktar inte heller kritik 

på samma medvetna sätt som KSMB och Ebba Grön. The Clash och Sex Pistols sänder 

snarare ideologiska signaler om individens frihet, klasskamp och anti-auktoritet som uppfattas 

som vänsterpolitiska. De två största punkbanden från Storbritannien och Sverige bidrog 

därför, enligt denna studie, till att förmedla vänsterpolitiska budskap som i sin tur formade 

punkrörelsernas identitetsskapande ur ett politiskt perspektiv. Dock, en intressant skillnad 

mellan länderna är den politiska medvetenhet som de svenska banden visar, genom 

anklaganden av kapitalism som system, rädslan för den maktpolitiska spänningen mellan 

USA och Sovjet, kärnkraftsfrågan och klasskampen. Arvidssons studie visar att proggmusiken 

satte ett betydelsefullt avtryck i den svenska musikkulturen. Proggmusiken, vars storhetstid 

var 1972-1975, det vill säga strax innan punkens genombrott, var en viktig inspirationskälla 

för punkrörelsen. De vänsterpolitiska likheterna mellan punk- och proggrörelsen är i många 

fall identiska, vilket till exempel åskådliggörs genom Ebba Gröns återanvändning av 

proggbandet Blå Tågets Den ena handen vet vad den andra gör (Staten och kapitalet). Det 

uppenbaras alltså en intressant kulturell skillnad i det brittiska och svenska musikklimatet. 

Proggrörelsens uppkomst i Sverige, väckte en politisk diskussion inom musikbranschen, som 

tidigare inte existerat. Impulserna ur denna politiska diskussion, satte påtagliga avtryck i den 

svenska punkkulturen. En motsvarande brittisk proggrörelse verkar inte existerat, och satte 
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därför inte samma politiska prägel på musikkulturen i landet. Den svenska punkrörelsen kan 

därför anses varit mer politiskt medveten och driven än den brittiska, eftersom det samtida 

musikaliska klimatet såg olika ut, där de svenska punkarna influerades av den progressiva 

musikrörelsens politiska medvetenhet. 

5.4 Traditionella könsroller och sexualitet 

Den tidigare forskningen visar att förutsättningarna för män och kvinnor i den brittiska 

punkrörelsen var ojämlik. Samtidigt betraktas punken som avsevärt mindre misogyn än det 

övriga brittiska samhället, och tilltalade många kvinnor med sitt upproriska budskap och 

ideal. Det blir därför relevant att diskutera hur de främsta punkbanden i Storbritannien och 

Sverige framställer män och kvinnor, och om det går att urskilja någon skillnad mellan 

nationerna, samt vilken betydelse det kan ha haft för respektive punkkulturs 

identitetsskapande.  

The Clash och Sex Pistols låtar handlar, som redan nämnts, i stor utsträckning om allmän 

rebelliskhet och upproriskhet. I de flesta fall vänder sig grupperna inte sig till ett specifikt 

kön. Men de låtar som uppenbart skildrar en man, beskriver och framställer mannen som 

våldsam och aggressiv. Ofta sammankopplas mannen direkt till ett krig, som i English civil 

war, eller med vapen, som i Guns on the roof, och gestaltas som militärisk. Fadersrollen 

beskrivs också som våldsam, vilket uttrycks genom formuleringar som ”Dad go pissed so I 

got clocked”. Bandens förmedlade bild av mannen är oerhört präglat av ett stereotypt 

machoideal, vilket bekräftar den idealtyp som forskningsläget utmynnade i. Få av de brittiska 

bandens låtar handlar om kvinnor, men de få låtar som faktiskt behandlar kvinnan framställer 

henne som sinnessjuk och motbjudande, som i Bodies och God save the queen, eller som 

sexuellt frisläppt som i låten 48 hours: ” You know a girl, yeah well she's bound to be rude”.  

Denna typ av skildring, där kvinnan förknippas med en sexuell relation, förekommer i större 

utsträckning bland de två svenska banden. Låtar som Ung och Kåt, Snopprock, Kärlek är 

stark och Pervers politiker beskriver samtliga en sexuell relation. Men kvinnans roll beskrivs 

olika i låtarna. I Ung och kåt och Kärlek är stark betraktas kvinnan som sexuellt ohämmad 

och fri. I Snopprock och Pervers politiker gestaltas kvinnan däremot som underlägsen, som ett 

sexuellt offer. Den kvinnobild som framträder i bandens låttexter är så gott som alltid kopplat 

till en sexuell relation. Hon framställs som oförskämd och sexuellt frigjord men också som ett 

offer. O`Briens påståenden om att punken verkade för en avdramatiserad, kravlös sexuell 

utveckling synliggörs därmed i bandens låttexter, och påverkade på så vis identitetsskapandet 

för punkkulturerna. Någon större skillnad i framställningen av kvinnan mellan länderna är 

svår att uttyda. Ibland beskrivs hon som ett offer, ibland som självständig, oberoende land.  

Mansbilden skiljer sig däremot mellan de brittiska och svenska banden. De machopräglade, 

militäriska beskrivningarna av männen är inte lika påtagliga hos de svenska banden. Den 

brittiska machostämpeln tas snarare avstånd ifrån, vilket till exempel syns i Ebba Gröns 

Totalvägra, som handlar om lumpen: ” Små gröna as försöker göra mig till man/ Då väljer jag 

hellre att vara barnslig som fan/Att stoppa in en massa killar i baracker/ Tjejer blir till hål i 

kåtattacker”. Ebba Grön och KSMB formar en annan bild av mannen, där han karaktäriseras 
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av ångestfyllda depressioner, självmordstankar och alkoholism, vilket till exempel låtarna Till 

havs och Drömmar skildrar. I det samtida samhällsklimatet, som enligt banden präglades av 

stor utsatthet, dystra framtidsutsikter och där politiken ökade klasskillnaderna, föll det sig 

naturligt att skildra mannen som deprimerad.  

Arvidssons framställning visar hur kvinnorörelserna under 60-talet blev en stor del av det 

enorma vänsteruppsvinget som sköljde över Sverige under 70-talet. Detta uppenbarades inte 

minst i den progressiva musikrörelsen, som många punkare alltså inspirerades av. Sverige 

bröt tidigare med genusordningen och hade inte samma tradition av könsstereotyper som 

Storbritannien. Punkrörelserna, som var en del av dessa kulturella skillnader, verkar därför 

haft lite olika syn på könsrollerna. I denna undersökning syns detta tydligast på de brittiska 

bandens skildringar av mannen som stereotypt ”macho”, vilket således bekräftar de 

idealtypiska föreställningarna från forskningsläget.  

5.5 Slutsats 

Likheterna med de anarkistiska idealen är påtagliga i den brittiska punkrörelsen. Detta yttras 

genom uppmaningar till våldsamt beteende, ifrågasättande av samhällets auktoriteter och det 

uppenbara föraktet mot poliserna. Även den svenska punkkulturen har gemensamma budskap 

med anarkismen, men förankrar i större utsträckning sin upproriskhet i samhälleliga problem. 

Detta vittnar om en större politisk medvetenhet, där kritiken ofta är identisk med 

proggrörelsens vänsterpolitiska hållning. Proggrörelsens uppkomst och utveckling i Sverige 

bör därför ses som en avgörande faktor till att den svenska punkrörelsen var mer politiserad 

än den brittiska. 

Ländernas kulturella skillnader har satt en uppenbar prägel på respektive punkrörelse. Den 

brittiska punken genomsyras av ett tydligare machoideal, där mannen framställs som en 

våldsam, krigisk figur, som ett resultat av en kulturellt mer cementerad könsstereotyp. 

”Vänstervågen” som sköljde över Sverige under slutet av 1960- och 70-talet innebar en ökad 

politisk medvetenhet och ett ökat politiserat kulturliv. Kvinnorörelsen, som växte fram i 

Sverige under slutet 1960-talet, var en betydelsefull del av vänstervågen och bidrog därför till 

en ökad debatt om jämställdhet. Jämställdhetsdebatten verkar inte fått lika stort utrymme i den 

brittiska musiken, som ett resultat av ett mindre politiserat kulturliv där vänstervågen inte var 

lika påtaglig. Båda rörelserna skildrar samhällets sociala situation. Storbritanniens 

segregations- och etnicitetsrelaterade problem får ett relativt stort utrymme i texterna, vilket 

den svenska punken inte verkar identifiera sig med överhuvudtaget. När de brittiska banden 

fokuserar på gäng- och raskonflikter som samhällsproblem, fokuserar de svenska på en annan 

typ av segregation. I den svenska punken är identifikationen med förorten stark, och skildrar 

livet i utanförskap och utsatthet kopplat till förorten snarare än till gäng- eller 

etnicitetstillhörighet. Punkarna var ett uttryck för samhället lika mycket som de var en del av 

det. Storbritannien och Sveriges kulturella skillnader, dit bland annat etnicitetsproblemet hör, 

blir därför en naturlig skiljaktighet i punkgruppernas framställningar. 

Båda punkrörelserna ger uttryck för den nihilistiska filosofin, vilket framför allt åskådliggörs 

genom dystra framtidssyner. Men de nihilistiska karaktärsdragen är betydligt mer påtagliga i 
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den brittiska punken, där, förutom inställningen till framtiden, även inställningen till arbeten, 

våld och sociala problem framställs med uppgivenhet. Den svenska punkrörelsen förhåller sig 

inte lika hopplöst till sin situation, utan signalerar om en större, framför allt politisk, ambition. 

Detta leder oss fram till undersökningens främsta resultat: den brittiska punken identifierade 

sig som upproriska, i stor utsträckning enligt anarkistiska ideal. Den svenska punkens 

identifikation var avsevärt mer politiskt driven, där samhälleliga orättvisor skildras och 

hämtar näring ur klassiskt vänsterorienterad retorik. 

Avslutningsvis vill jag instämma i Sabins tankar om punken som redskap för samhällelig 

förändring. Den ungdomliga frustrationen över samtida kulturella normer och ideal behövde 

ifrågasättas, och punkrörelsen genomförde denna ifrågasättning mer uttryckligt än någon 

tidigare existerande subkultur. Med punken spreds inte bara budskap om ordervägran, våld 

och antiauktoritet, utan även budskap om individualitet, respekt för olikheter och jämställdhet 

förmedlades på ett nytt, kraftfullt sätt som skakade om samhällets cementerade värderingar. 

Punkarna banande på så vis väg för många av de samhällsdebatter vi har idag: jämställdhet, 

rasism och klass är fortfarande högaktuella ämnen. Om det inte vore för punkrörelsen, som 

med sin uppkäftighet ifrågasatte samtida normer, ideal och värderingar hade samhället 

möjligen inte sett ut som det gör idag.  

 

6.0 SAMMANFATTNING 

 

Musik har i århundraden varit ett uttryck för mänskliga förhållanden och relationer i 

samhället. Denna uppsats behandlar den brittiska och svenska punkkulturens 

identitetsskapande under slutet av 1970-talet. Tidigare forskning tyder på att 1970-talets 

punkvåg var en svårtolkad rörelse, vars attityder och aktiviteter än idag betraktas som 

ambivalenta av forskare runt om i världen. Huruvida punkkulturen var vänster- eller 

högerpolitisk, liksom sexistisk eller feministisk, är en komplex fråga. Genom att granska de 

båda ländernas två främsta, mest inflytelserika punkbands texter, med fokus på politik, 

etablissemang, upproriskhet, utsatthet och genus, skapas förståelse för budskapen som 

formade punkidentiteten. The Clash och Sex Pistols var de två största punkbanden i 

Storbritannien under 1970- talet. De motsvarande svenska banden var Ebba Grön och KSMB. 

Uppsatsen utgår från två frågeställningar: Vilka identitetsskapande budskap förmedlade 

banden genom sina låttexter? Kan man urskönja någon skillnad i förmedlingen mellan 

länderna?, och kombinerar den kvalitativa och kvantitativa metoden. Studiens främsta 

resultat är att den brittiska punkkulturen identifierade sig som upprorisk och antiauktoritär, i 

likhet med anarkismens ideal. Den svenska punkidentiteten formades av ett större politiskt 

intresse och en större politisk medvetenhet. De kulturella skillnaderna mellan länderna har 

haft stor betydelse för nationernas punkkulturer, där upplevelsen av utanförskap är 

gemensamt men beskrivs olika. Gängtillhörighet, ofta kopplat till olika etniciteter, beskrivs av 

de brittiska punkbanden som den största faktorn till utanförskap. Enligt de svenska 

punkbanden är bosatthet i förorten den största faktorn till segregation.  
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KÄLLOR 

Ebba Grön- We´re only in it for the drugs 

Ebba Grön- Mord i mina tankar 

Ebba Grön- 800 grader 

Ebba Grön- Tittar på TV 

Ebba Grön- Mona Tumbas slim club 

Ebba Grön- Slicka uppåt, sparka nedåt 

Ebba Grön- Sno från de rika 

Ebba Grön- Beväpna er 
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Ebba Grön- Hat och blod 

Ebba Grön- Profit 

Ebba Grön- Svart och vitt 

Ebba Grön- Vad ska du bli 

Ebba Grön- Häng gud 

Ebba Grön- Staten och kapitalet 

Ebba Grön- Pervers politiker 

Ebba Grön- Ung och kåt 

Ebba Grön- Kärlek é stark 

Ebba Grön- Till havs 

 

KSMB- Tidens tempo 

KSMB- Förortsbarn 

KSMB- Jag vill bli som far 

KSMB- Sex noll två 

KSMB- Fp 

KSMB- Dörrterror 

KSMB- Adolf 

KSMB- Jag vill dö 

KSMB- But we have no bananas 

KSMB- Bohman 

KSMB- MUF 

KSMB- Smygfascist 

KSMB- Snopprock 

KSMB- Drömmar 

Sex Pistols- Anarchy in the UK 
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Sex Pistols- God save the queen 

Sex Pistols- Problems 

Sex Pistols- Pretty vacant 

Sex Pistols- New York 

Sex Pistols- Seventeen 

Sex Pistols- Bodies 

 

the Clash- London´s burning 

the Clash- Remote control 

the Clash- Hate and war 

the Clash- English civil war 

the Clash- Garageland 

the Clash- White riot 

the Clash- Last gang in town 

the Clash- White man (in Hamersmith Palais) 

the Clash- Police and thieves 

the Clash- Career opportunities 

the Clash- All the young punks 

the Clash- Cheat 

the Clash- Guns on the roof 

the Clash- Tommy gun 

the Clash- What´s my name 

the Clash- Cheapskate 

the Clash- Stay free 

 

 


