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Sammanfattning: 

Uppsatsen handlar om hur punken växte fram och togs emot i Sverige under sent 70-tal. 

Frågeställningarna är bland annat: Hur avspeglades punken i samhället?; Vad står begreppet 

punk står för? samt Sker det någon förändring av begreppet punk?  

Arbetet baseras på en studie av huvudsakligen journalistiska texter i tidningar och tidskrifter 

från punkens genombrott. Arbetet bygger på en mycket metodisk genomgång av materialet och 

är upplagt tematiskt utifrån ämnen som åsikter, spelningar, kläder och musik. Det faktum att 

man till en början inte riktigt visste vad punken var för något gav utrymme för många 

missförstånd och missuppfattningar. Då uppsatsen handlar om punkens avspegling i samhället i 

sin samtid och inte bara synen på punken blir det här mer än bara en historieskrivning. 

Punken väckte stor uppmärksamhet i Sverige under 1977 och i kölvattnet uppstod ett flertal 

tolkningar av punkarnas utseende och påstådda åsikter. Under 1978 började punken få en egen 

svensk identitet och många av missuppfattningarna kring punkarnas budskap började suddas ut. 

Med tiden knöts det även band mellan de tidigare rivalerna punken och den svenska 

musikrörelsen. Situationen förändrades genom att gör det själv-tanken inom punken blev 

tydligare och ungdomarna uppmanades att göra något själva istället för att bara vara passiva. 
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INLEDNING 
2008 har de flesta en uppfattning om vad orden punk eller punkare betyder. För cirka 30 år 

sedan var situationen en annan. Punk var då något nytt och okänt. Idag kan det ses som en 

självklarhet.  

Med punken verkade plötsligt allt bli möjligt. Vill du ge ut en singel? Starta ditt eget skivbolag! 

Vill du spela på scen? Fixa en konsert! Skriver tidningarna bara en massa tjafs? Gör ditt eget 

fanzine! Möjligheterna var oändliga och det var bara att ta för sig. Eller? Det är när punken 

började bryta mark i Sverige 1977 som jag tar mitt avstamp.  

Men punken kommer snart att ersättas med någon annan fluga. Det är nämligen inte lönsamt att 
behålla samma sorts musik alltför länge.  Gunnar Wesslén, Aftonbladet 19781 

Gunnar Wesslén hade lyckligtvis fel, punkflugan höll i sig och många idag har en uppfattning 

om vad punk är. Men kan man skriva om punk utan att lyssna på musiken? Inom punken både 

var och är musiken en central del, men samtidigt inte allt. Så det är den svenska punkens 

genombrott den här uppsatsen kommer att handla om.  

Min egen syn på punkens budskap handlar kortfattat om att inte sitta och vänta på att få allt man 

vill ha serverat – händer inget får man faktiskt fixa det själv. Vill man kan man väldigt mycket 

och genom punken tror jag att många har fått modet att våga göra något själv. När min mor fick 

höra att jag skulle skriva om punk på magisternivå trodde hon först inte att det var sant, “sånt 

kan man väl inte skriva om på universitetet”. Då kändes det skönt att hänvisa till att det var en 

av universitets lärare, Michael Godhe, som kom på idén. 

Det är omöjligt att vara heltäckande inom ett ämne eller område, men under de kommande 

sidorna finns ett digert urval ur texter som skrivits om punken vid genombrottet. Jag hoppas att 

ni kommer att avsluta läsningen inspirerade av tanken att det går att göra själv, det handlar bara 

än en gång om att vilja och våga! 

Alla människor har något att säga. Jag vill att folk ska få veta vad jag tycker.    
  Gurra, Ebba Grön2 

                                                

1 Gunnar Wesslén, ”Punk – musiken som struntar i det mesta”, Aftonbladet, 780119, källa 26. 
2 Lars Lilliestam, Svensk rock – musik lyrik historik (Stockholm: Norstedts,1998), s 148, källa 36. 
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Syfte och Frågeställningar 
Min uppsats handlar om hur den svenska punken växte fram vid genombrottet under sent 70-tal 

och mottogs i det svenska samhället. De frågeställningar jag har arbetat efter är: Hur togs 

punken emot i Sverige?; Hur avspeglades punken i samhället?; Vad står begreppet punk står 

för? samt Sker det någon förändring av begreppet punk? 

Mitt fokus är punken som kulturhistoriskt fenomen. Källorna till studien är en samling texter, 

huvudsakligen samtida och huvudsakligen journalistiska. Källorna har två sorters funktioner i 

denna uppsats, dels rapporterar de om olika händelser och dels visar de på de dåtidens kulturella 

ramar. De olika källorna används alltså för att berätta något om punken i sig och om dåtidens 

samhälle. Varje text är dessutom ett offentligt utspel från en aktör och som är med om att forma 

den offentliga bilden av punken. Detta kan jämföras med exempelvis privata dagboksanteck-

ningar som inte har samma offentliga genomslagskraft. Det faktum att man till en början inte 

riktigt visste vad punken var för något påverkade situationen mycket. Då uppsatsen handlar om 

punkens avspegling i samhället i sin samtid och inte bara synen på punken blir det här mer än 

bara en historieskrivning. 

Den tidsperiod som jag har valt att inrikta mig på spänner runt åren 1977-1981 med ett fåtal 

undantag med senare källor under tidigt 80-tal. Jag har även valt några senare källor kring år 

2000 för att lyfta fram en mer nutida åsikt i frågan som en slags referens.  

Mina frågeställningar gestaltas i ett antal teman enligt följande: 

Vad handlade punken egentligen om? 

Hur såg en typisk punkare ut? 

Vilka åsikter var vanliga bland punkare? 

Hur lät musiken? 

Var punken en kommersiell rörelse? 

Hur var relationen mellan punken och den svenska musikrörelsen? 
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Tillvägagångssätt och material 

Hur skildrades punken? 
Idag är punk ett etablerat socialt och kulturellt fenomen där det snarast ses som ett identitetsval 

att vara punkare och lyssna på punkmusik. Trots detta förknippas dagens punk-identitet om vem 

som är punkare och inte generellt sett med ett utseende som fanns bland vissa punkare i London 

vid framförallt punkens genombrott i slutet av 70-talet med synliga attribut som tuppkammar i 

klara färger, säkerhetsnålar genom kinden och skinnjackor översållade av nitar med mera. En 

stor skillnad mellan punken idag och vid genombrottet är att man idag lätt kan få tag på infor-

mation samt att punken är uppdelad musikaliskt sett. Vid punkens genombrott kunde den första 

punkspelningen för många bli en ny upplevelse då få hade tagit del av inspelat material. Lars 

Gillén vid Garageland Records i Umeå berättar om hur en del något vilsna ungdomar kunde 

åka från Västerbottens inland till Umeå för att gå på sin första punkspelning i slutet av 1970-

talet. De unga punkarna var då ofta förvånade av vad de såg eller misstolkade vad punken stod 

för eftersom det inte stämde med vad de kunnat läsa innan. Den information de kom över var 

inte alltid så representativ under punkens tidiga år.3 

Det finns självklart mängder med olika sätt att undersöka ett fenomen som punken idag, mer än 

30 år efter att den slog igenom stort med buller och bång. Jag har valt att studera texter om punken 

av flera anledningar. En anledning är att det är lättare att få tag på och söka text i jämförelse med 

radio- och TV-program då mycket tryckt material är sökbart i olika databaser. En del material har 

på senare år även börjat ges ut i bokform eller läggas ut på nätet.4 Visst går det säkert att få tag på 

gamla radioprogram som t.ex. Ny Våg, men här handlar det också om en kostnadsfråga. Jag hade 

också kunnat välja att intervjua personer som var aktiva vid punkens genombrott. Men deras svar 

skulle spegla deras åsikter idag, med facit i hand, och jag är snarare ute efter de svar de skulle ha 

gett om de intervjuats i slutet av 70-talet. Även här spelar kostnadsfrågan in samt att det skulle 

vara svårt att hinna med tillräckligt många intervjuer för att få ett representativt material.  

En stor del av punkens historia är knuten till platser som replokaler, skivbutiker, spelställen men 

många av dem finns idag inte kvar. Ett annat exempel på hur typiska mötesplatser för unga har 

försvunnit finns i boken Mods - Stockholm 1964-1967 där Kenneth Ahlborn och Urban Nilman-

                                                

3 Samtal med Lars Gillén, Garageland Records, Umeå, 070104.  
4 ”Punktjafs återvinner den svenska punken 78-82”, http://www.punktjafs.com/ny/punkt.htm, 080609; ”Fotografier 
från punkspelningar”, http://www.notfound.se/om.html, 080607; Benke Carlsson, Peter Johansson och Pär 
Wickholm, Svensk punk 77-81: varför tror du vi låter som vi låter... (Stockholm; Bokförlaget Atlas, 2005). 
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der beskriver modsens guldålder vid mitten av 60-talet.5 Boken innehåller mycket tidsenligt 

bildmaterial men när det kommer till kapitlet där vanliga ställen att hänga på, spelställen och 

liknande tas upp illustreras detta ofta av nytagna bilder där det står att här låg tidigare XX, men 

det revs år XX och nu återfinns XX på platsen i stället. Vid skrivandet av boken Dansbaneelän-

det ställdes författaren Jonas Frykman inför en liknande situation och menar att hur en situation 

eller företeelse skildras ofta påverkas av berättaren och vad man skildrar. Ifall han inte hade 

använt sig av samtida material till sin studie om debatten kring dansbanorna på 40-talet är det 

med stor sannolikhet som minnena hade påverkats av tiden och vad man i en senare situation 

väljer att ta upp. Ett exempel kan vara ifall det förekom mycket fylla vid dansbanorna kanske 

man istället väljer att prata om hur par träffades via dansbanan och sedan höll ihop hela livet. 

Man bör även ta i beaktande att det är först och främst var betraktarens åsikter som hördes i 

debatten och inte de som dansade.6 

En del av historien kanske fanns när det begav sig men när man ser tillbaka på ett fenomen som 

punken är det lätt att man inte väljer att inkludera alla delar i dagens tolkning. En del nyare 

källor kan glorifiera punken på ett sätt som är svårare att göra med samtida källor när man inte 

har samma möjlighet att reflektera över och analysera situationen. I enlighet med Jonas Fryk-

man påverkar även berättaren vad som berättas. Genom att använda mig av olika sorters källor 

har jag försökt få fram en mer mångfacetterad bild av punkrörelsen. Det faktum att minnen 

sällan fångar stämningar på samma sätt som samtida dokument gör att de samtida källorna ger 

en mer rättvisande bild än bara glada minnen och roliga anekdoter.  

Tillvägagångssätt  
När jag bestämt mig för att skriva om den svenska punken stod det utifrån ovanstående stycke 

snabbt klart att skriftliga källor från genombrottet och strax därefter var mest lämpliga att 

använda. Sökandet efter material utgick ifrån databaser, registerkataloger (förteckningar över 

artiklar i tidningar och tidskrifter från tiden innan databaserna) och andra böcker där ibland 

olika artiklar tas upp. Exempel på böcker som användes för att hitta information var Svensk 

punk/Ny våg och Svensk punk 77-81.7 

                                                

5 Kenneth Ahlborn och Urban Nilmander, Mods - Stockholm 1964-1967 (Stockholm: Ordfront Galago, 1998). 
6 Jonas Frykman, Dansbaneeländet – ungdomen populärkulturen och opinionen (Stockholm: Bokförlaget Natur 
och Kultur; 1988). 
7 Gunvor Alexandersson och Lena Lundqvist, Svensk punk/Ny våg: musikhistoriskt dokument (Borås, Högskolan i 
Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan (examensarbete) 1981) samt Benke Carlsson, Peter Johansson och Pär 
Wickholm, Svensk punk 77-81 (2005). 
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När källorna för arbetet hade definierats återstod nästa stora jobb, nämligen att finna dem. Då 

majoriteten av källorna är kring 30 år gamla var de annars så användbara databaserna där man ex-

empelvis söker på material i svensk dagspress och inte bara får upp en träfflista utan också kan 

läsa artiklarna direkt, inte till någon stor hjälp. I de fall där datum och tidning fanns kunde stora 

delar hittas bland mikrofilm där kopior av dags- och kvällspress finns bevarat långt bakåt i tiden. 

Artiklar i tidskrifter har hittats via Statens Musikbibliotek i Stockholm, Kungliga Biblioteket i 

Stockholm, Umeå Stadsbibliotek samt Linköpings Universitetsbibliotek. När en del artiklar sak-

nades var det en fördel att kunna besöka mer än ett bibliotek i jakt på material. I framtiden kom-

mer det med stor sannolikhet bli svårt att hitta den sortens källor som nu använts då tidskrifter ofta 

gallras ut efter ett visst antal år vid bibliotek. En lösning skulle vara en omfattande digitalisering 

av material som givits ut i olika tidningar och tidskrifter för att man även framöver ska kunna 

studera det. Något som talar emot möjligheten att realiseras är de enorma mängder material det 

handlar om och som ständigt utökas. 

I urvalsarbetet har fokus till stor del lagts vid utgivningsdatum, även om det finns ett fåtal undan-

tag. Till en början godkändes mer material för att senare under arbetets gång gallras bort då de 

inte framstod som nog relevanta. De källor som gallrades bort var främst ifall de framstod som för 

nutida, helt inriktade på den brittiska punken samt ifall de inte lyfte fram konkret material i ämnet 

i form av åsikter, klädsel med mera. I några fall har inte källorna hittats under angivet datum eller 

så har de varit svårtillgängliga. Ett exempel på det senare är att många bibliotek inte erbjuder 

fjärrlån på tidskrifter samt att Kungliga Biblioteket i Stockholm inte lånar ut något som helst av 

sitt material. Exempel på bortgallrade källor med kommentarer finns i bilaga 3. 

Med ett 50-tal källor utvalda började nästa fas, att gå igenom materialet och sammanställa dess 

innehåll. Då det enligt min kännedom inte fanns någon passande metod utarbetade jag en egen 

som utgick från ett slags registerkort med överskådlig information om varje enskild källa. 

Registerkorten innehöll information om författare, vilken sorts publikation, ifall det fanns bra 

citat, en allmän kommentar samt en överblick över vilka kategorier som var representerade i 

källan. Några exempel på kategorier är åsikter, varför man blir punkare, spelningar, kommersi-

ellt, klädsel och politik med mera. Exempel på dessa registerkort finns som bifogad bilaga 1. 

Nu började en mer noggrann genomläsning av alla källor, stycke för stycke. Huvudkatergorin 

markerades med överstrykningspenna, underkategorin med en siffra i marginalen, t.ex. var utse-

ende/klädsel grön nr 4. Vissa stycken kunde innehålla flera kategorier och såg då ut som regnbågen 

medan andra var helt ofärgade. Resultatet blev en detaljerad och systematisk genomgång där varje 
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enskild källa har analyserats metodiskt. Då syftet har varit att få fram största möjliga information 

från källan har en formell textanalys inte använts under arbetets gång. När alla källor var 

genomgångna och registerkorten uppdaterade med vilka kategorier de innehöll var det dags för en 

sammanställning. En översiktstabell lades upp i Excel där alla källorna finns på ena sidan och man 

från andra hållet kan se de olika kategorierna.8 Då blev det nämligen lättare att se vilka olika katego-

rier som tas upp i exempelvis källa 14 eller i hur många källor kategorin spelningar återfinns.  

När översikten var avklarad i Excel började arbetet med att gå igenom kategori för kategori för 

att sammanställa vad som sades i de olika källorna. Först överfördes vad som sades i de olika 

källorna ordagrannt till ett Word-dokument inom vald kategori. Detta moment följdes av en 

genomläsning av all sammansatt text inom varje kategori innan texten delades in i underrubriker 

för att slutligen skrivas ihop till en löpande text med täta källhänvisningar. De flesta kategori-

erna är med i arbetet, alla syns bara inte lika tydligt i materialgenomgången senare i denna upp-

sats i jämförelse med på registerkorten. En del kategorier har egna rubriker medan andra bara 

återfinns som stycken under en annan rubrik. 

Material  
Då det material som har behandlats huvudsakligen är äldre än 25 år har det varit viktigt att som 

läsare försöka undvika att läsa texterna utifrån dagens förutsättningar och kunskap om vad som 

hänt. Målet är att läsa texterna utifrån vad som står och försöka att inte bli alltför färgad av det 

man vet idag. Detta har att göra med att en händelse från exempelvis 1977 tolkas på ett sätt när 

den hände, men tio eller trettio år senare har den med stor sannolikhet omtolkats och fått ett eller 

flera ytterligare lager av betydelse inlagd. Sedan är det lätt att händelsens betydelse kan få en 

annan innebörd när ett flertal omtolkningar har lagts till den ursprungliga händelsen. Ett exempel 

på detta kan vara innebörden av att klippa håret kort och färga det. Idag är det nog ingen som vän-

der sig om på stan om de ser en kille eller tjej med kortklippt hår, ifall man däremot klippte håret 

kort i slutet av 70-talet väckte man däremot desto mer uppmärksamhet och ofta negativ sådan.  

Idag är multifärgat hår en vardags sak, men 1977 var en kort morotsfärgad frisyr ett säkert sätt att 
få ALLA att vända sig om. Hade man istället grönt eller blått, ja då var det bara psykvården nästa. 
 Farbror Punk [Jocke Sundberg], Anarki i folkhemmet 20039 

Ett stort antal olika sorters skriftliga källor har använts i arbetet för att ge en mer heltäckande bild av 

punken som del av kulturhistorien. I materialet finns allt från dags- och kvällspress, till musiktid-

                                                

8 Se bilaga 2, Källöversikten i Excel. De två sidorna ska läsas sida vid sida för att man ska kunna följa de enskilda 
källorna från vänster till höger. 
9 Farbror Punk [Jocke Sundberg], ”Anarki i Folkhemmet” i Svensk Punk 25 år, red. Thorsson, Peter (2003), s 9, källa 20. 
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ningar och årsböcker med mera. Med andra ord är en del källor skrivna för en mer allmän läsar-

publik och medan den andra riktar sig till läsare som är mer musikintresserade. Journalisterna har 

även en liknande fördelning, en del har musikinriktning medan andra skriver om mer varierande 

ämnen. Det finns inget specifikt syfte att göra en uppdelning av källorna utifrån denna information, 

däremot är det viktigt att vara medveten om att det finns en uppdelning inom materialet. 

De böcker som använts för de teoretiska perspektiven, Moderna Människor av Johan Fornäs och 

Dansbaneeländet av Jonas Frykman, har ett upplägg som liknar detta arbete då de utgår från en 

tematisk uppdelning i böckerna och inte en kronologisk. Författarna menar att man får en djupare 

bild av materialet när man blandar olika sorters källor som då även kompletterar varandra. I 

Moderna Människor används förutom skriftliga källor även sångtexter och filmer som källmate-

rial, det hade självklart även kunnat vara önskvärt här, men har delvis påverkats av tillgänglighet 

och tidsbegränsning. En viktig källa som kan vara värd att förklara då den idag inte är så känd 

utanför sin egen krets är tidningen Musikens Makt. Det är en musiktidning med förankring i den 

svenska musikrörelsen, ”proggrörelsens språkrör” som gavs ut under åren 1973-1981.10 

AVGRÄNSNING - Jag har valt att inrikta mig på tidsperioden från genombrottet och första åren 

på åttiotalet. Det vill säga innan en alltför komplex uppdelning i olika genrer har utvecklas inom 

punken. Urvalet av material har fokuserats till det som omskrivs punk, ny våg, punkrock, den 

nya musikrörelsen och liknande formuleringar. I många av fallen när inte beteckningen punk 

används i texten är det lätt att läsa mellan raderna för att förstå vad författaren syftar på. Valet 

att inte studera hela tidsperioden från genombrottet fram till idag har skett av flera skäl. Dels har 

det skett en stor uppdelning av punken och den beskrivs idag sällan som kort och gott punk utan 

snarare med olika form av prefix eller suffix i form av kängpunk, oipunk, trallpunk och punkrock 

med mera. Sedan måste man även sätta punkt någonstans och det har känts mest intressant och 

naturlig att beskriva begynnelsen av punkens historia.  

För unga läsare kommer en kort förklaring av ett centralt begrepp inom denna uppsats, den svenska 

musikrörelsen. Den började under det sena 60-talet och fick sin storhetstid under 70-talet. Den 

kallades i folkmun ofta för proggen men ska inte förväxlas med progressiv rockmusik. Syftet var att 

föra fram olika musikformer som kommersiella skivbolag inte ansåg intressant att ge ut. De som 

                                                

10 ”Musikens Makt”, http://progg.se/mm, 080514. 
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lyssnade på musik från den svenska musikrörelsen kallades för proggare. Begreppet musikrörelsen 

används huvudsakligen då det har varit den vanligaste beteckningen i mitt material.11 

Teoretiska perspektiv och tidigare studier 
Jag kommer inledningsvis att presentera tidigare studier av främst punk kortfattat för att ge en bild 

av kunskapsläget. Detta följs av djupare presentationer av två böcker, Moderna människor – 

folkhemmet och jazzen och Dansbaneeländet – ungdomen populärkulturen och opinionen, vilka 

jag kommer att använda som mina teoretiska perspektiv och båda även bygger på sam-

tidsmaterial. Moderna människor kan först ses irrelevant då den handlar om något helt annat än 

punk, nämligen jazz. Men ifall man tittar närmare på förutsättningarna när jazzen slog igenom i 

Sverige och när punken gjorde detsamma finns ett flertal likheter. Det skall påpekas att jazzen fick 

en betydligt större genomslagskraft då den riktade sig till en större målgrupp samt att det vid den 

tidpunkten inte var vanligt med olika grupperingar eller vad man vill beteckna jazzen som i detta 

sammanhang. Dansbaneeländet belyser en kortare period av ivriga debatter om ungdomen under 

tidigt 40-tal och även därifrån kan paralleller dras till punkens genombrott i Sverige.    

De studier jag har valt att ta upp här är huvudsakligen svenska. Det finns självklart ett stort antal 

brittiska studier och böcker inom ämnet punk men då jag skriver om den svenska punken har 

jag valt att begränsa mig till svenskt material. Tidsmässigt finns det en spännvidd mellan åren 

1979-2007 i materialet. Studierna varierar från examensarbete på Bibliotekshögskolan, pågå-

ende undersökning, uppsatser och intervjubok med mera.  

Subculture the meaning of style (1979) - Dick Hebdige’s inflytelserika och omtalade bok om 

subkulturer bland brittiska ungdomar. Hebdige belyser punkens koppling till och påverkan av 

tidigare subkulturer i England. Banden mellan punken och reggae lyfts fram då många brittiska 

punkare drogs till reggaemusiken då det bl.a. fanns ett rebelliskt och politiskt inslag som sakna-

des i dåtidens vita populärmusik. Genom kopplingen till reggaekulturen byggdes även ett mot-

stånd upp mot de brittiska s.k. Teddy Boys (liknar de svenska raggarna).12  

Svensk punk/Ny våg: musikhistoriskt dokument (1981) – Gunvor Alexandersson och Lena 

Lundqvist gör ett examensarbete på Bibliotekshögskolan i Borås över det då relativt nya feno-

menet punk. De har jobbat med att dokumentera en ”kulturell gör det själv-rörelse” som inte 

alltid vill låta sig dokumenteras. Genom att sammanställa intervjuer med punkare, nedslag i 

                                                

11 ”Progg – Wikipedia, den fria encyklopedin”, http://sv.wikipedia.org/wiki/Progg, sökord progg, 080514. 
12 Dick Hebdige, Subculture the meaning of style (London, Methuen, 1979). 
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olika svenska städer, tidskriftartiklar, låttexter, förteckningar av vad små skivbolag gett ut samt 

fanzines gör de sitt för att dokumentera den svenska punken i ett tidigt stadium.13 En av 

anledningarna till att jag inte har använt denna som en av mina källor till materialgenomgången 

är att den upplevs som för redigerad för att vara en dåtida källa, min fokus har legat på ett mer 

orört material. Detta examensarbete gavs ut i en nyutgåva 2003. 

Punk – från revolt till mode: en subkulturs uppgång, utveckling och fall i England och 

Sverige (1992) - Anders Dahlgren gör en studie av punken i Sverige och England. Den svenska 

punken delas av honom upp i en engelsk och en svensk skola där den senare fick störst genom-

slagskraft med bandet Ebba Grön i spetsen. Den svenska skolan kännetecknas av influenserna 

från musikrörelsen där texterna kom i första hand och musiken i andra hand. Grupper inom den 

engelska skolan var oftast musikaliskt duktigare än banden inom den svenska skolan. Dahlgren 

delar även in punken i Sverige i tre vågor, den första vågen kom under sent 70-tal och tidigt 80-

tal med band som Ebba Grön och KSMB i spetsen, den andra vågen kom på 1980-talet med 

band som Asta Kask och Strebers för att följas av den tredje vågen under 90-talet med band som 

Charta 77 och De Lyckliga Kompisarna.14  

Swingpjattar, nalensnajdare och nöjespappor – gestaltning av jazz och ungdom i Stock-

holmspress under andra världskriget (2002) - Mårten Runnäs C-uppsats väljer att jämföra 

nyhetsrapporteringen under åren 1940-41 mot 1943-44 i fyra morgontidningar utifrån ämnet 

swingpjattar, nalensnajdare och nöjespappor. Studien grundar sig på textanalys utifrån när och 

hur artikeln är publicerad, hur materialet är disponerat och ifall det är vinklat samt vilken roll 

reportern spelar i texten med mera. Vanligt förekommande diskussionsämnen är ungdomarnas 

sexualitet och dansbanor. Det som påverkat situationen anses vara hemmens försvagade position 

och nöjeslivets frestelser, däremot läggs ingen skuld på de unga. Andra menar att ungdomarnas 

jakt på nöjen uppkom från trångboddhet och att de därför drevs ut på gatan eller till nöjen för att 

ha något att göra. Det var utifrån detta lokaler och bättre aktiviteter för ungdomarna efterlystes. En 

annan åsikt är hur nalensnajdarna och swingpjattarna var modiga då de vågade klä sig annorlunda 

och därmed också ha en rejält avvikande klädsel från samhällsnormen.15 Denna uppsats är ett 

exempel då två tidpunkter ställs emot varandra och man avläser skillnad i vad som har skett under 

                                                

13 Gunvor Alexandersson och Lena Lundqvist, Svensk punk/Ny våg (1981). 
14 Anders Dahlgren, Punk – från revolt till mode: en subkulturs uppgång, utveckling och fall i England och Sverige 
(Umeå: Umeå universitet, Kulturarbetarlinjen, 1992). 
15 Mårten Runnäs, Swingpjattar, nalensnajdare och nöjespappor – Gestaltning av jazz och ungdom i 
stockholmspress under andra världskriget, (Linköping, Linköpings Universitet, Institutionen för Tema, Enheten för 
Historia, 2002), C-uppsats. 
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de angivna tidsperioderna. Detta kan nästan ses som ett motsatsförhållande till min uppsats eller 

böckerna Moderna människor eller Dansbaneeländet när det kommer till själva upplägget.  

När punken kom till Sverige: hur den brittiska punkvågen framställdes i svensk press 1976-

1979 (2002) – Markus Pettersson gör sin C-uppsats i historia som en tidningsstudie av hur den 

brittiska punkvågen togs emot av den svenska pressen under 1976-1979. Fokus ligger på vilken 

påverkan massmedia har för en ny social rörelse och ungdomskultur. De undersökta tidningarna är 

Aftonbladet, Expressen och Musikens Makt. Arbetet går igenom tidningarna enskilt och återger 

innehållet av utvalda artiklar, belyser likheter och skillnader mellan punken i Sverige och England. 

Pettersson lyfter fram hur punken har utvecklats till något mer positivt än vid genombrottet 1976 

och den allt starkare kopplingen till den politiska vänstern samt den svenska musikrörelsen.16  

Arbetets upplägg kan liknas vid Mårten Runnäs C-uppsats om swingpjattar och nalensnajdare. 

Till en början kan uppsatsen anses ligga väldigt nära min egen, men självklart finns det skillna-

der. De stora olikheterna ligger främst i fokuseringen på den brittiska punken, en tidigare och 

kortare tidsperiod, uppdelningen efter tidningarna samt tyngdpunkten på massmedias påverkan 

för etableringen av en ny social rörelse. Jag ser snarare uppsatsen som ett komplement även om 

de till en början kan tyckas ligga nära varandra. 

Svensk punk 77-81: varför tror du vi låter som vi låter... (2005) – Benke Carlsson, Peter 

Johansson och Pär Wickholm har gjort en gedigen sammanställning av den svenska punken 

under åren 1977-81 med utgångspunkt från städerna Stockholm, Göteborg samt Malmö/Lund. 

Boken är uppbyggd av intervjuer med punkare som var med när punken hade sitt genombrott. 

Då hela boken är sprängfylld med fotografier, omslag från singlar och fanzines, utdrag från tid-

ningsartiklar m.m. är det lätt att slitas med i texten och dels få en djupare inblick i vad som 

hände men även ett flertal personliga anekdoter. Boken har getts ut i stort format samt pocket.17 

Jag har främst använt denna källa för att få en tidskänsla utifrån bokens många fotografier och 

även läst valda delar. Det är självklart en oerhört rik källa att ösa ur, men huvudanledningen till 

att jag inte har valt att gå vidare med boken är att den är en samtida källa. 

Motkultur och läroprocesser (2007) - Per Dannefjord & Magnus Eriksson har arbetat med en 

undersökning vid Växjö universitet av vad som hände med de punkare som under åren 1978-82 

gav ut något material på skiva. De har skickat ut en enkät via e-post som de fått svar på och 

                                                

16 Markus Pettersson, När punken kom till Sverige: hur den brittiska punkvågen framställdes i svensk press 1976-
1979, (Linköping, Linköpings Universitet, institutionen för Tema, avd historia, 2002), C-uppsats.  
17 Benke Carlsson, Peter Johansson och Pär Wickholm, Svensk punk 77-81 (2005). 
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kommer att följa upp svaren med ett antal intervjuer. Några av de centrala frågorna är Vilka var 

punkarna?, Vad gör de nu? och Hade punken någon betydelse för dem?. Av det material som är 

färdigt har det framkommit att ”punkarna har högre utbildning och högre sociala positioner än 

förväntat” än genomsnittet för riket i helhet inom samma åldersintervall samt att det är vanligt 

att de gamla punkarna nu arbetar inom olika kreativa yrken. Studien är pågående och informa-

tionen har hämtats från ett dokument som publicerats i samband med en konferens.18 

Moderna människor – folkhemmet och jazzen 
Boken Moderna Människor – folkhemmet och jazzen av Johan Fornäs (2004) syftar till att se 

vad som hände med människors strävanden efter olika identiteter när både jazzen och folk-

hemmet växte upp sida vid sida i Sverige mellan åren 1920-1950. Det var då normen som råder 

än idag utvecklades för att vara gammal och ung, hög och låg, svensk och främmande samt man 

och kvinna. Redan då var samspelet mellan olika individer i samhället ackompanjerat av musik 

och nu tog svenskarna klivet in i det moderna med jazzen som följeslagare. Boken utgår från 

olika teman från de normer som utvecklades, exempelvis nytt, ungt, lågt, främmande och 

kvinnligt samt är ej skriven i kronologisk ordning. Då ett både stort och blandat empiriskt mate-

rial ligger till grund för boken skapas ett större djup i materialet.  

När jazzen först dök upp i Sverige under 1920-talet trodde man att det bara var en kortlivad 

fluga. Då jazzen kom utifrån var den både något nytt och spännande. De vuxnas auktoritet 

utmanandes av de unga som även struntade i finkulturens ideal. Jazzen blev en slags nyckel-

symbol för det moderna och genom provokation ändrades förhållningssättet till både den egna 

och andras identiteter. Men det var inte alltid lätt för de nyblivna jazzfantasterna, många ville ta 

till sig det amerikanska men hade svårt att få till den rätta stilen med ”ord och ton, kroppsspråk 

och kläder”.19 Det osäkra med vad jazz egentligen var är något som präglade hela 20-talet då så 

fort något var vilt och svängigt eller skramlade mer än vanligt blev jazz.  

För övrigt kunna vi upplysa att niggerdanskulturen redan är på avskrivning ute i världen, och en 
renässans av de gamla vackra danserna är att motse. Det är endast i sådana här avkrokar, som 
den danslystna ungdomen är lite efterbliven.   Säters Tidning 192620 

Som dans var jazzen en friare dansstil än exempelvis gammeldanserna. Under främst 30-talet 

och framöver ansågs den sexuella lössläpptheten inom den moderna dansen som ett hot mot 

                                                

18 Per Dannefjord och Magnus Eriksson, Motkultur och läroprocesser, (Växjö: Växjö Universitet, 2007), material till 
en konferens, http://www.rockosamhalle.se/texter/per_magnus.pdf, 080521. 
19 Johan Fornäs, Moderna människor – folkhemmet och jazzen, (Stockholm; Norstedts Förlag, 2004), s 249. 
20 Ibid., s 200. 
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ungdomarna, en slags moralupplösning. Denna debatt gick ofta under namnet dansbaneeländet 

och syftade på de opassande aktiviteter (swingdans) med sexuella anspelningar som fanns på 

dansbanor runt om i landet. Det var i samband med ljudfilmens genombrott under 30-talet 

jazzen började ses som den moderna tidens dansmusik och inte bara en övergående fluga. Sam-

tidigt fanns känslan ofta inom jazzen av att stå med ena foten i det gamla och med andra foten i 

det moderna utifrån samhällsförändringarna som pågick där jazzen ansågs tillhöra det nya och 

moderna. När jazzen kom till Sverige blev den symbol för en hel tidsepok och inte bara en ung-

domsrörelse som exempelvis när rap eller rocken kom. Fornäs lyfter även fram skillnaden 

mellan ålders-, generations- och tidsfenomen där jazzen passar in i den sista kategorin då den 

påverkade hela samhället under en viss tid. De olika kategorierna förklaras genom att åldern 

skiftar ständigt, den generation man tillhör kan inte bytas ut samt att ett tidsfenomen kan vara 

under exempelvis ett decennium och drabbar då större eller mindre delar av befolkningen. Ett 

exempel är hur de som var unga när jazzen slog igenom ofta behöll sin musiksmak när de blev 

äldre och de som såg jazzen som en kortlivad fluga hade bevisligen fel. 

Jazzen är en hemsk infektionssjukdom som med stora steg närmare sig våra friska kuster 
  Hjalmar Meissner, Svenska Musikerförbundets ordförande 192121 

I samband med jazzens genombrott i Sverige började skräckpropaganda spridas för att hålla 

ungdomen borta. Samtidigt var jazzen beroende av medierna för sin fortsatta spridning i landet 

då den var importerad från USA. Under jazzens unga år i Sverige var skivinspelningar ofta 

viktigare än liveframträdanden. Skivorna var ett lättare sätt att sprida musik på då liveframträ-

danden länge var sällsynta och förekom mest i storstäderna. Även det långa avståndet till USA 

påverkade skivornas försprång när det kom tillspridningen av jazzen.  

Stora delar av boken visar på hur rapporteringen av jazzen ofta var negativ under de tidiga åren 

men det fanns också motsatsen. Ett exempel är dans- och nöjespalatset Nalen som ofta lyfts 

fram som en högborg för lust och laster. Vid ett radioreportage låter däremot reportern rappor-

tera att detta är en felaktig missuppfattning då ungdomarna däremot verkar vara som vanliga 

ungdomar. Men det var inte bara moralpredikanterna som motsatte sig jazzen och dess framfart 

i Sverige. Under en lång tid var även arbetarrörelsen skeptisk till jazzen då den sågs som en 

”amerikansk imperialistisk musik som ska erövra världen”. 22 

                                                

21 “ Johan Fornäs, Moderna människor, (2004), s 11. 
22 “ Ibid., s 160. 
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Dansbaneeländet – ungdomen, populärkulturen och opinionen 
Boken Dansbaneeländet – ungdomen, populärkulturen och opinionen av Jonas Frykman (1988) 

syftar till att ge en social och kulturell bakgrund till debatten om det så kallade dansbaneeländet 

som dök upp under sent 30-tal och tidigt 40-tal i Sverige. I den stora debatten om dansbane-

eländet som korsade generationsgränserna kände de äldre helt enkelt inte igen de unga. Samti-

digt hade ungdomarna under 1900-talet blivit mer självständiga och främmande för föräldrarna. 

Det var exempelvis inte en självklarhet längre för en bondson att själv bli bonde. Detta var 

något som provocerade föräldragenerationen samtidigt som rörligheten mellan olika sociala 

grupper ökade. Många möten som skedde på dansbanorna skedde över klassgränserna och möj-

liggjorde därigenom en social rörlighet och bredare kontaktnät. Under samma period var det 

även främst studieresultaten som påverkade ifall man studerade vidare och inte familjens bak-

grund i första hand som tidigare var vanligt.  

De kraftigaste reaktionerna var det kyrkan som stod för. Men en del präster blev ibland satta i 

en svår sits när de ombads uttala sig om situationen vid dansbanorna. Det var kanske inte så 

svårt ifall man hade en personlig erfarenhet av stället, men som präst ansågs det vid den tiden 

inte lämpligt att själva besöka en dansbana, oavsett syftet. Resultatet blev att prästerna visste lite 

om de ungdomar de ombads att uttala sig om. Det som väckte mest rabalder kring dansbanorna 

var ungdomars sexualitet och de så kallade ”negroida parningslekarna”23 som försiggick på 

dansgolvet. Så allt som rörde sexualitet och etnicitet var minst sagt en het potatis. Men det var 

inte alla som tyckte att allt gick att skylla på ungdomarna, ett fåtal röster menade att det var 

familjerna, speciellt i städerna, samt de medelålders som ansvarat för ungdomarnas uppväxt 

som man istället skulle skylla situationen på. 

Ingångar till teoretiska perspektiv och tidigare studier 
De tidigare studierna har förutom fakta också gett en inblick i hur ämnet tidigare har behandlats. 

De tidigare studierna har också fungerat som inspiration och visat på för- och nackdelar med 

olika typer av studier. Det hade varit roligt att intrevjua de första punkarna men dylika inter-

vjuer är redan dokumenterade i Svensk Punk 77-81 och ännu en liknande intervju kanske inte 

skulle tillföra ämnet något nytt. Moderna Människor samt Dansbaneeländet visar hur lite av 

debatten kring ungdomskultur som förändrats under åren. Det förvånade mig, jag trodde faktiskt 

mer skulle ha hänt. Härnäst kommer arbetets huvudsakliga del, en genomgång av punkens 

genombrott och framväxt med avstamp i 70-talets Sverige. 

                                                

23 Jonas Frykman, Dansbaneeländet (1988), s 91. 
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MATERIALGENOMGÅNG 
Min materialgenomgång inleds med en kortare punkkrönika för att ge en överskådlig bild och 

snabb introduktion till punken och vad som komma skall. Krönikan är tänkt som information 

till dem som inte känner till så mycket om punken och samtidigt uppfriska minnet för dem som 

inte varit så insatta i rörelsen. Genom att få en snabbt överskådlig introduktion borde det även 

bli enklare att ta till sig den stundvis detaljerade och omfattande materialgenomgången, vilken 

också kan ses som en analys av det material jag studerat. 

Bland de mest populära kategorierna finns åsikter/texter, gör det själv, brittisk punk och utse-

ende. De minst populära kategorierna är tjejer, droger, fanzines och amerikansk punk. För att få 

en mer överblickbar bild om vilka källor som tar upp olika kategorier hänvisar jag till översik-

ten i Excel, bilaga 2. Översikten är en central del i arbetet då den utgör en unik sammanställning 

av arbetets omfattning och innehållet i de olika källorna. Observera att alla källor som nämner 

till exempel vad texterna handlar om inte nödvändigtvis tas upp i texten.  

Punkkrönika 
Punk, vad är det egentligen? Den frågan kan ställas än idag men framförallt var det en viktig 

fråga under det sena 70-talets Sverige när punken slog igenom med buller och bång. Följden av 

den tidiga osäkerheten gjorde att det mesta som var avvikande började kallas för just punk. En 

del journalister som skrev om punken syftade på musiken, andra på klädmodet och en tredje på 

livsstilen. Inte undra på att det kunde bli galet ibland.  

Punkens rötter går tillbaka till New York, USA, där man i mitten av 70-talet hade börjat spela 

en snabb och enkel rock med band som Ramones i spetsen. Musiken kunde ses som en protest 

mot dåtidens ofta väldigt professionella musik där musikerna knappt vågade sig upp ur replo-

kalen då allt skulle vara perfekt på de vanligt förekommande arenaspelningarna. Protesten 

handlade om att ta ner musiken på marken så att alla kunde spela i ett band om man så ville. Det 

var däremot i London, England som punken fick sitt stora kommersiella genombrott, främst 

genom bandet Sex Pistols. Här började punken mer och mer likna en livsstil där provokation av 

sin omgivning var en central del. Ifall Ramones i första hand var kända för sin musik var Sex 

Pistols mest kända för sina konstanta skandaler. Sex Pistols första album fick inte spelas på 

radion och de var inom kort portförbjudna på de flesta spelställen i England.  

Så den första punken som dök upp i Sverige kring 1977 var mer eller mindre helt kopierad från 

London. Den kännetecknades av ett provokativt utseende med säkerhetsnålar genom kinderna, 
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spretigt hår och allt annat än ett välvårdat utseende. Mycket handlade om yta och att ha rätt 

klädsel, gärna köpt i speciella och dyra punkbutiker. Utifrån detta döptes denna tidiga generation 

till modepunkare av en del personer. Här hördes även många negativa röster om att punkarna hade 

sålt sig och bara var en kommersiell produkt. Det dröjde cirka ett år för punken att få en egen 

svensk identitet som kännetecknades av en mindre extrem klädsel och där betydligt mer energi 

lades på åsikter i olika frågor. Det var också i samband med Rågsvedsfalangen som gör det själv-

tanken växte sig stark. Alla kan spela i band, göra egna tidningar eller ordna spelningar. Ett ledord 

var ”vägra vara passiv”. Ebba Grön var det mest framstående bandet inom Rågsvedsfalangen. När 

gör det själv-tanken växte sig stark ökade även punkarna i antal runt om i hela Sverige i såväl 

storstäder som mindre samhällen. Fast det var nog enklare att vara punkare i en storstad. 

Trots att punken hade spridit sig över landet som en löpeld var det fortfarande vanligt att punk-

arna togs för rasister/fascister då en del av modepunkarna använt sig av hakkors i sin klädsel för 

att provocera. Trots missförstånden var det många unga som fann en gemenskap inom punken 

där man accepterades som man var och fick även kompisar med samma åsikter. En del punkare 

har haft uttalade partipolitiska sympatier även om det inte gällde alla. På en blå-röd skala ham-

nar nog majoriteten på den röda och vänsterinfluerade delen, en del längre ut än andra. Många 

punkare engagerade sig och uttryckte sina åsikter mot rasism och kärnkraft. Punkarna såg ofta 

ner på vanliga Svenssons då de ansågs leva ett passivt och tråkigt liv. Många av åsikterna kana-

liserades genom musiken där texterna oftast var på svenska, ifall man kunde höra texterna vill 

säga. Punken adopterade det snabba spelsättet med korta och enkla låtar med få ackord från 

förebilderna i London och New York. Resultatet blev en högljudd och slamrig musik med 

mycket känsla. Punkspelningarna var ofta små där gränsen mellan scen och publik suddades ut 

av svett, extas och vild energi - så långt från avancerade arenaspelningar man kan komma. 

Ifall den svenska musikrörelsens anhängare till att börja med var de som stod på barrikaderna och 

tyckte att man skulle ”punktera punken” då den var en produkt av kommersialism och politisk 

omedvetenhet skedde en förändring i samband med att punken fick en egen svensk identitet kring 

1978. Även om inte hela musikrörelsen jublade över punken började ett samarbete så småningom 

växa fram med utgångspunkt i punkens gör det själv-tanke samt hur punkarnas åsikter i olika 

frågor började framträda tydligare med tiden. Nästa stora samtalsämne utifrån kontakten med 

musikrörelsen var ifall punken skulle ses som en ny våg av musikrörelsen eller en helt ny 

musikrörelse. Debatten pågick och de olika rösterna verkade ha svårt att enas på samma sätt som i 

frågan om punken är död eller inte. I denna fråga skiftar självklart svaren från att punken dog när 
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Sex Pistols splittrades 1979 till att punken fortfarande lever. Mycket handlar nu om att det bara 

svårare att se vem som är punkare på utsidan då punkens ideal lever kvar inombords. 

Bakgrund 

Punkens ursprung från USA och England  
Mats Olsson börjar punkens historieskrivning i New York under mitten av 70-talet. Han beskri-

ver det hela som ”en musikalisk revolution” när unga band börjar spela en enkel och rå rockmu-

sik i protest mot den musik som spelades på radion. Bandet Ramones lyfts här fram som ett 

typiskt punkband. Olsson menar att det var när London kom med i bilden som det tillkom något 

nytt, ”Punk-fansen började använda säkerhetsnålar och nazisttecken som symboler”.24 Även 

Gunnar Salander tar upp både New York och London som punkens ”starkaste fästen” med 

tyngdpunkt på den senare.25 Men vid sidan av dessa är det i mitt material väldigt lite skrivet om 

USA och då främst New York när det kommer till punkens ursprung. 

Lennart Persson daterar punkens kommersiella genombrott till hösten 1977 och menar att det var 

då punken steg ”in i folks medvetande på ett helt annat sätt än tidigare” från att tidigare endast ha 

varit känd för en mindre grupp musikjournalister och klubbpublik i London.26 Janne Nilsson väl-

jer att lyfta fram punken som något som ”strömmade hit” till Sverige från England i form av 

grupper som Sex Pistols, Damned, Clash, Generation X, Buzzcocks och Sham 69.27 Det kan vara 

värt att observera att detta är en av de senare källorna i mitt samtida material, utgiven 1985 men 

just denna del är skriven 1983, och ändå ses punken som något uteslutande brittiskt. När Inga 

Wintzell under senare år ser tillbaka på sommaren 1977 beskriver hon det som ”punksommaren” 

då både band som Clash och Sex Pistols spelade i Sverige. Många ungdomar åkte även själva 

över till London för att se förebilderna och handla i punkbutikerna på närmare håll. Att språkre-

sorna till London var extra populära den sommaren kanske hade sin förklaring i ovanstående.28  

Ifall punken hade sina musikaliska rötter i New York var det i London den fick sitt stora 

genombrott. I ett flertal av mina källor skrivs det om vilken bakgrund den brittiska punken 

                                                

24 Mats Olsson, ”Hakkors och nålar genom kinderna – nu har punkvågen slagit till i Stockholm”, Expressen, 
770516, källa 35. 
25 Gunnar Salander, ”Rockmusiken har kommit ur sin återvändsgränd”, i Anno, red. Madeleine Stevelius och Lars 
Lagerstedt (Malmö och Stockholm: Förlagshuset Nordens Grafiska AB och Svenska Dagbladet, 1978), s 241, källa 45. 
26 Lennart Persson, ”Popmusiken 1977-78” i När var hur 1979, red. Bernt Himmelstedt (Stockholm: Bokförlaget 
Forum AB, 1978) s 354, källa 47. 
27 Janne Nilsson, ”Den nya musikrörelsen”, i 80-talets sound ett studiematerial för musikgrupper, red. 
Studiefrämjandet (arbetsgrupp) (Stockholm: Naturia Förlag AB, 1985), s 102, källa 1. 
28 Inga Wintzell, ”Kläder för en punkare”, i Fataburen, red. Ingrid Bergman (Stockholm:Nordiska Museet,1998) s47, källa18. 
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kommer från och då det är just negativa sidor som slum, arbetslöshet och fattigdom som ofta 

framhävs tydligt.29 Bengt Eriksson ser punkmusiken som en produkt av det engelska klassam-

hället i kombination med arbetslöshet, inflation och depression.30 Gunnar Wesslén beskriver hur 

den först väldigt oborstade punken med tiden köptes upp av skivbolag som började arbeta om 

både musiker och grupper för att den blivande publiken med skivköpare inte skulle bli alltför 

uppretad. Samtidigt som den ekonomiska betydelsen med tiden ökade hos punken började den 

även ses allt mindre avskräckande och frånstötande.31  

SEX PISTOLS - I så gott som varenda källa som skriver något om den brittiska gruppen Sex 

Pistols handlar det om hur gruppen provocerar sin publik, utestängs från spelställen och helt 

enkelt kantas av diverse skandaler. När KG Johansson gör en återblick på punken under sent 

90-tal sammanfattar han några viktiga punkter i Sex Pistols historia. Exempelvis hur deras för-

sta spelning i november 1975 slutade på samma sätt som många av deras kommande spelningar, 

arrangören slog helt enkelt av strömmen. En annan intressant anekdot Johansson lyfter fram är 

hur Sex Pistols skriver skivkontrakt med EMI i oktober 1976, och hur EMI bara 4 månader 

senare i januari 1977 löser ut gruppen för 40 000 pund. Samma sak sker i mars 1977 när Sex 

Pistols tecknar skivkontrakt med A&M, som de även denna gång blir utlösta från, denna gång 

håller kontraktet bara 2 veckor och de kan kvittera ut 75 000 pund. 32 

Gunnar Salander beskriver hur Sex Pistols gick i täten för den brittiska punken och snabbt blev 

superstjärnor genom medierna.33 Även Gunnar Wesslén menar att mycket kring Sex Pistols 

handlade om ett spel för medierna. Han väljer att ta upp Sex Pistols låt God save the Queen som 

var ett kraftigt och personligt angrepp mot både drottningen och England. I samband med att 

låten släpptes gick en konkurrerande grupp, The Jam, ut och berättade hur de var positivt 

inställda till både drottningen och England. Det är just detta förfarande Gunnar Wesslén antar 

hade uppkommit efter samtal med skivbolaget som The Jam tillhörde.34 

Mats Olsson lyfter fram hur Sex Pistols uppmanade sin publik att slåss, spottade på dem och 

”utstrålade en stark våldsamhet”, allt med syftet att få fram en reaktion. I samband med att 

                                                

29 Stina Helmersson, ”Det enda som betyder något är att få spela punk”, Aftonbladet, 781030, källa 34A; Bengt 
Eriksson, ”Punk – kan det va´ nåt?”, Musikens Makt (1977) nr 7, sidan 7, källa 15; Gunnar Wesslén, ”Punk – 
musiken som struntar i det mesta”, 780119, källa 26.  
30 Bengt Eriksson, ”Punk – kan det va´ nåt?”, (1977) sidan 7, källa 15. 
31 Gunnar Wesslén, ”Punk – musiken som struntar i det mesta”, 780119, källa 26. 
32 KG Johansson, Rockens århundrade, (Stockholm: Warner/Chapel Music Scandinavia AB, 1999) sidan 159, källa 37. 
33 Gunnar Salander, ”Rockmusiken har kommit ur sin återvändsgränd” (1978), s 241, källa 45. 
34 Gunnar Wesslén, ”Punk – musiken som struntar i det mesta”, 780119, källa 26. 
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gruppen under en tv-show svurit förbjöds de i hela England.35 KG Johansson förklarar situatio-

nen ytterligare och beskriver hur Sex Pistols under tv-showen i december 1976 genom att säga 

”fuck” till programledaren fick honom avskedad följande dag.36 Lennart Persson förtydligar 

förbudet av Sex Pistols i England med att de var ”portförbjuden i nära nog alla konsertlokaler”. 

Trots eller kanske genom detta förbud toppade även gruppen försäljningslistorna i England med 

sin debut-LP Never mind the bollocks - here’s the Sex Pistols!, som Persson även trodde skulle 

bli deras sista album.37 KG Johansson menar att en stor del av Sex Pistols framgång med låtar 

som God save the Queen och Anarchy in the UK främst berodde på att den engelska radion väg-

rade att spela dem.38 All publicitet är bra publicitet – eller? 

Punkens uppkomst 

Punkens uppkomst i Sverige och bakgrund 
De källor som behandlar uppkomsten av punken och dess bakgrund i Sverige har olika åsikter, 

men kan lätt sammankopplas med varandra till en enhet. Främst återkommer åsikten om att de 

band som släppte skivor och turnerade hade blivit ett fåtal upphöjda superstjärnor som stod 

väldigt långt ifrån publiken, i form av fysiskt avstånd på enorma arenakonserter och en nivå av 

spelskicklighet som krävde åratals övning i replokalen. Det var även många unga som inte 

kände igen sig själva eller sin egen vardag bland de band som spelade symfonisk rock eller 

uppträdde på arenor.39 

När Inga Rexed intervjuar några unga punkare framhåller de att den musikaliska upplevelsen 

försvann med jättekonserter där man knappt kunde se bandet som spelade. Punkarna är inte 

heller ensamma utifrån källmaterialet när de ser punken som ett uttryck för en attityd där man 

vill ta ner musiken på jorden där de som lyssnar ska kunna identifiera sig med dem som spelar 

som musiker och inte som det är nu när de ses som ouppnåeliga gudar högt ovanför.40 Gunnar 

Salander beskriver hur rockmusiken under 70-talet drabbades av storhetsvansinne och därmed 

även utvecklades till en ”pretentiös kulturform” när både artister och musik blev allt annat än 

jordnära. I samband med att ljudtekniken utvecklades krävdes en allt större spelskicklighet från 
                                                

35 Mats Olsson, ”Hakkors och nålar genom kinderna”, 770516, källa 35. 
36 KG Johansson, Rockens århundrade, (1999) sidan 159, källa 37. 
37 Lennart Persson, ”Popmusiken 1977-78” (1978) s 354, källa 47. 
38 KG Johansson, Rockens århundrade, (1999) sidan 159, källa 37. 
39 Janne Nilsson, ”Den nya musikrörelsen” (1985), s 101, källa 1; Lennart Persson, ”Popmusiken 1977-78” (1978) 
s 354, källa 47; Hans Axel Holm, ”Varför är du punk?”, Dagens Nyheter, 781124, källa 30; Farbror Punk [Jocke 
Sundberg], ”Anarki i Folkhemmet” (2003), s 4, källa 20; Lennart Larsson, ”Punk i Sverige” [del 2], Backstage, 
(1993) nr 18, s 43-44, källa 23; KG Johansson, Rockens århundrade, (1999) sidan 158, källa 37; Inga Rexed, 
”Vår punk bild – Är den sann”, Musikens Makt (1978), nr 10, s 7, källa 2; Mats Olsson, ”Hakkors och nålar genom 
kinderna”, 770516, källa 35. 
40 Inga Rexed, ”Vår punk bild – Är den sann” (1978), s 7, källa 2; Hans Axel Holm, ”Varför är du punk?”, 781124, källa 30. 
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musikerna. Men något gick snett på vägen när man tappade känslan och även duktiga musiker 

kämpade med att återskapa avancerade studioproduktioner på scen. Spelningarna blev allt mer 

avancerade och till slut var det endast stora arenakonserter som blev genomförbara vilket gjorde 

att det blev allt svårare för nya artister att komma ut till en publik.41 Även KG Johansson är inne 

på samma spår som Salander ovan när han beskriver hur rockmusiken under 70-talet hade börjat 

omnämnas som en dinosaurie och det talades om att den var utdöende då den ansågs ha blivit 

för stor och klumpig. Han ger även exempel på hur turnéerna utvecklades till avancerade tek-

niska produktioner som bäst lämpade sig för arenaspelningar. Ett exempel är när Emerson, Lake 

& Palmers gick från att ha tre roadmanagers 1970 till cirka hundra 1973.42  

Janne Nilsson tar upp en intressant aspekt när han beskriver hur det moderna Sverige har växt 

fram från 60-talet till en välfärdsstat där människorna har det bra materiellt. Föräldrarna har villa, 

bil och tv och ungdomarna fick cykel, moped och egen stereo bara de pekade på det. Städerna 

byggdes ut i en explosionsartad takt med motorvägar och köpcentrum, samtidigt som gamla hus 

revs och kvartersbutikerna slog igen. Enligt Nilsson är det nu vi som samhälle i sin helhet började 

må dåligt då vi saknade en mänsklig trygghet. För de som var unga vid den här tiden fanns det 

ingen musik som stämde överens av vad som fanns att erbjuda, tuggummi-popen passade inte så 

bra ihop med de kalla betongförorterna.43 Att ungdomarna inte kände igen sig i den dåvarande 

musiken som fanns till hands, texterna handlade inte om dem själva och deras verklighet samt hur 

man behövde vara proffs för att kunna spela återkommer i ett flertal källor. Nilsson är inte ensam 

utan ackompanjeras av Håkan Lagher och Thore Sonesson om att den svenska musikrörelsen inte 

sågs som ett alternativ för dessa ungdomar då den kändes gammal och mossig.44 

Det är inte ett dugg märkligt att killarna i Ebba inte känner någon större samhörighet med musik-
rörelsens band. Dom som skriver texter om förortsbarnen för den progressiva medelålderspubliken.  
 Håkan Lagher och Thore Sonesson, Musikens Makt 197845 

Musikrörelsen i Sverige passade inte oss, den spelade inte på våra villkor, var inte i vår ålder och 
situation, och hade vid denna tidpunkten tagit ett steg in i folkhemmets Sverige.  
  Janne Nilsson, 80-talets sound 198546 

INSPIRATION FRÅN OCH KOPPLING TILL ENGLAND - Kopplingen mellan den svenska och 

brittiska punkscenen har alltid funnits då mycket av inspirationen hämtades därifrån, där-

                                                

41 Gunnar Salander, ”Rockmusiken har kommit ur sin återvändsgränd” (1978), s 240, källa 45. 
42 KG Johansson, Rockens århundrade, (1999) sidan 158, källa 37. 
43 Janne Nilsson, ”Den nya musikrörelsen” (1985), s 101, källa 1. 
44 Håkan Lagher och Thore Sonesson, ”Punk o sånt: Ebba Grön”, Musikens Makt (1978), nr 7, s 13, källa 19. 
45 Ibid.  
46 Janne Nilsson, ”Den nya musikrörelsen” (1985), s 101, källa 1. 
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emot har förutsättningarna och uttrycken sett olika ut i de två länderna. Den punk som 

föddes ur slummens och arbetslöshetens London snappades upp av musiker runt om i 

svenska källare för att under 1978 få sitt stora genombrott i Sverige enligt Stina Helmers-

son.47 Även Janne Nilsson är inne på samma spår där han menar att det som till en början 

hände i Sverige var en kopia av England. Genom att den svenska pressen spred en för-

vrängd bild av punken och problematiken såg olika ut i de två länderna blev även fram-

växten av punken annorlunda. Punken i Sverige blev med tiden något eget och inte bara en 

brittisk kopia utan snarare en musikrevolution där alla kunde spela.48 Enligt Gunnar Salan-

der var det däremot samma sorts process som skedde i Sverige och England, den enda 

skillnaden var en tidsförskjutning i Sverige.49  

Gunnar Wesslén menar å sin sida att det fanns väldigt få gemensamma nämnare mellan 

svenska och brittiska punkare förutom åldern då den engelska punkens sociala grund 

växte fram ur en katastrofal ungdomsarbetslöshet med en växande rasism och fascism 

runtomkring.50 Den sociala bakgrund de svenska punkarna kommer ifrån nämns sällan, 

bara två gånger hänvisar man till en blandad social bakgrund i mitt material. Hans Axel 

Holm menar att majoriteten av punkarna inte är borgarbarn, men att borgarbarnens pro-

test ändå kan vara ärlig.51 Stina Helmersson ger följande exempel på yrken bland några 

punkares föräldrar; tjänstemän, förskollärare, pianostämmare, hemarbetande, gatuarbe-

tare och präst.52 Kristina Lindell ger exempel på hur framstående brittiska punkare plöts-

ligt avslöjades vara barn till både diplomater och direktörer samt hur det var vanligt att 

de då övade in en accent med arbetarbakgrund som ansågs mer passande. Ifall samma 

fenomen förekom i Sverige framkommer inte av artikeln.53 

Håkan Lagher anser att det främst är ungdomar i storstadsområdena som inspirerats av engelska 

band som Sex Pistols och Clash när de börjar spela punk.54 Thore Sonesson och Håkan Lagher 

framhåller att de svenska punkarna har tagit efter det aggressiva musikaliska uttrycket från 

England och sedan byggt sina texter på vardagliga erfarenheter från skolan, förort och jobb.55 

                                                

47 Stina Helmersson, ”Det var Travolta och Dylans år – men nu kommer källarbanden”, Aftonbladet, 781231, källa 33. 
48 Janne Nilsson, ”Den nya musikrörelsen” (1985), s 102, källa 1. 
49 Gunnar Salander, ”Rockmusiken har kommit ur sin återvändsgränd” (1978), s 242, källa 45. 
50 Gunnar Wesslén, ”Punk – musiken som struntar i det mesta”, 780119, källa 26. 
51 Hans Axel Holm, ”Varför är du punk?”, 781124, källa 30. 
52 Stina Helmersson, ”Det enda som betyder något är att få spela punk”, 781030, källa 34A. 
53 Kristina Lindell, ”Var punkvågen bara image?”, Expressen, 780107, källa 27B. 
54 Håkan Lagher, ”Blågula protestrockare” i När var hur 1981, red. Bernt Himmelstedt (Stockholm: Bokförlaget 
Forum AB, 1980), s 330, källa 42. 
55 Håkan Lagher, och Thore Sonesson, ”Punk o sånt: Ebba Grön”, (1978), s 12, källa 19. 
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När en ung punkare uttalar sig i Musikens Makt 1978 menar han att den svenska punkscenen 

inte kommer att bli som den brittiska då Sverige saknar stora skivbolag villiga att kontraktera 

punkband utan att grupperna snarare får klara sig själva och stå på egna ben. Det är enligt 

honom nog ingen som vågar satsa på en hel LP med ett punkband, det är helt enkelt en för stor 

chansning då det nog inte finns publik för det.56  

När Inga Wintzell tittar tillbaka på punken beskriver hon 1977 som den stora punksommaren 

för många svenska ungdomar. Både Clash och Sex Pistols spelade i Sverige samtidigt som 

många åkte över till London för att handla i punkbutikerna eller åka på de populära språkre-

sorna den sommaren.57 Lars Lilliestams återblick handlar om hur man lätt kunde höra att brit-

tiska punkband som Sex Pistols och Clash var förebilder till de svenska punkarna fast man mest 

sjöng egna låtar på svenska. Det främsta svenska bandet enligt Lilliestam var Ebba Grön.58  

VAD ÄR PUNK OCH VAD STÅR DET FÖR? – Definitionen av punk eller rättare sagt den länge 

obefintliga definitionen i Sverige gjorde att punken under de tidigaste åren härjade relativt fritt i 

media utan att man riktigt visste vad punk betydde och stod för enligt Gunnar Salander. I sam-

band med att den amerikanska gruppen Ramones gjorde en spelning våren 1977 i Stockholm 

valde Expressen att ta med en förklarande fotnot till i direkt anslutning till artikeln.59 

FOTNOT: ”Punk” är engelska. Uttalas som svenskans ”pank”. Det betyder slyngel eller odåga.    
  Mats Olsson, Expressen 197760 

När punken först kom till Sverige 1976 missförstods den grovt enligt Stina Helmersson genom att 

den sammankopplades med fascism, säkerhetsnålar, hakkors och ett provocerande beteende.61 Gun-

nar Salander beskriver vidare hur förvirringen var stor i början av 1977 och en bit in på 1978.  En 

del band trodde att det var bättre ju sämre man spelade. Inspirationen från London och till viss del 

New York, började nu ge frukt i form av ett aktivt musikliv och är nog det som 1978 kommer att bli 

mest ihågkommet för enligt Salander.62 En annan faktor som enligt Salander gjorde förvirringen 

större var att en skribent kunde syfta enbart till musiken samtidigt som en annan skribent syftade på 

livsstilen. Men oavsett vilket av de två som var aktuellt handlade det i grund och botten om den 

omruskning pop- och rockmusiken genomgått från 1976 och som började stagnera under 1978 och 

                                                

56 Inga Rexed, ”Vår punk bild – Är den sann” (1978), s 7, källa 2. 
57 Inga Wintzell, ”Kläder för en punkare”, (1998) s 47, källa 18. 
58 Lars Lilliestam, Svensk rock (1998) s 111, källa 36. 
59 Mats Olsson, ”Hakkors och nålar genom kinderna”, 770516, källa 35. 
60 Ibid.  
61 Stina Helmersson, ”Det enda som betyder något är att få spela punk”, 781030, källa 34A; Stina Helmersson, 
”Punken på väg att rentvås” Aftonbladet, 781030, källa 34B. 
62 Gunnar Salander, ”Rockmusiken har kommit ur sin återvändsgränd” (1978), s 241, källa 45. 
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innefattade branscher, attityder, känslor och socialt liv.63 Stina Helmersson menar även att det är nu 

under oktober 1978 som punken håller på att rentvås från den fasciststämpel den fått i samband med 

modepunkens framtåg.64 Detta missförstånd är något punkarna sedan dess har fått kämpa för att 

komma ifrån och är även en bild som även bekräftas av Lars Lilliestam långt senare.65 

Punken fick dåligt rykte i Sverige när den kom för två år sedan. Punkare var små, skräniga 
fascister som har hakkors, pissade på publiken, perforerade kinderna med säkerhetsnålar och 
färgade håret grönt.  Stina Helmersson, Aftonbladet 197866  

Anledningen till att punken nu blev mer accepterad har att göra med att den återgår allt mer till sitt 

ursprung enligt Stina Helmersson.67 Ifall man enligt Håkan Lagher jämför situationen för punken i 

England och Sverige kan situationen i England beskrivas som en ”musikpolitisk revolt” kopplad till 

landets ekonomiska situation medan den svenska punken beskrivs som en protest med starka band 

socialt och politiskt sett.68 Men Lagher har inte alla med sig i sitt resonemang då exempelvis Gunnar 

Wesslén anser att vid punkens intåg i Sverige blev punk bara ”säkerhetsnålar, slagsmål med raggare 

och en okomplicerad och ofta dålig rockmusik”.69 Lars Åberg beskriver hur begreppet punk blev 

allt vidare bland musikrecensenter. Det började sträcka sig från Stones och längre åt höger, hur en 

hårdare rockmusik och pubrock plötsligt blir punkrock och stenkrossarrocken blir punk, allt för att 

kunna sätta nya etiketter på musiken.70 När punken väl hunnit etablera sig i Sverige och fått några år 

på nacken beskriver Klas Gustafson punken som en lättflyktig rörelse i vars natur det ligger att agera 

bortom fasta former och som inte heller låter sig dokumenteras hur som helst.71  

Alla kan – gör det själv 

Gör det själv 
GÖR DET SJÄLV-FILOSOFIN - Många källor ser punken som något mera förutom musiken, även 

om den utgör en central del, mycket handlar om att våga tro på sig själv men framförallt göra 

någonting själv. Janne Nilsson beskriver punken som en kreativ rörelse som var mycket mer än 

bara ett sätt att spela musik, man ville skapa något själv utan att styras av varken modetrender 

eller kommersiella aspekter. Formaliteter som protokoll, stadgar och förordningar fick kliva åt 

                                                

63 Gunnar Salander, ”Rockmusiken har kommit ur sin återvändsgränd” (1978), s 240, källa 45. 
64 Stina Helmersson, ”Punken på väg att rentvås”, 781030, källa 34B. 
65 Lars Lilliestam, Svensk rock (1998) s 111, källa 36. 
66 Stina Helmersson, ”Det enda som betyder något är att få spela punk”, 781030, källa 34A. 
67 Stina Helmersson, ”Punken på väg att rentvås”, 781030, källa 34B. 
68 Håkan Lagher, ”Blågula protestrockare” (1980), s 330, källa 42. 
69 Gunnar Wesslén, ”Punk – musiken som struntar i det mesta”, 780119, källa 26. 
70 Lars Åberg, ”Punktera punken och stärk musikrörelsen”, Musikens Makt (1977), nr 4, s 15, källa 13. 
71 Klas Gustafson, ”Med punken i backspegeln”, Dagens Nyheter, 820419, källa 32. 
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sidan när punken slog igenom med sin gör det själv-anda som stark drivkraft.72 Inga Rexed är 

inne på samma spår som Nilsson när hon menar att det viktigaste är att göra någonting själv.73 Då 

punken handlade om att göra saker själv fick det även följden att mängden aktiva ungdomar som 

gör egna tidningar, spelar i band, ordnar konserter och ger ut singlar ökar.74 Håkan Lagher och 

Thore Sonesson menar att ökningen beror på känslan man får av att aktivt delta och uppleva något 

istället för att bara stå vid sidan och titta på.75 Lars Wallrup följer samma resonemang som 

ovanstående när han menar att ungdomar runt om i landet har sett musiken som ett sätt att ut-

trycka sig och inte bara något avsett för passiv konsumtion.76 Håkan Lagher och Thore Sonesson 

tar upp ett konkret exempel när ungdomar får göra någonting själv och inte bara titta på med den 

skiva som spelades in på en ungdomsgård i Danderyd, utanför Stockholm. Syftet bakom skivan 

var att aktivera ungdomarna och inbjuda dem att medverka i skapandet som en del i 

samhällsprocessen istället för att bara passivt konsumera.77 

– Vi gjorde alla våra skivor helt själva, allting från omslag till mixning, så vi lät oss aldrig styras av 
någon annan.   Mats Nilsson, Massmedia, Backstage 199378 

När två av de mer nutida källorna ser tillbaka på det viktigaste inom punken tar båda upp möj-

ligheten att göra någonting själv. Inga Wintzell menar att det inte bara var bland punkarna den 

professionella kunskapen fick ge vika utan att det gällde ett flertal områden att gör-det-själv-

principen var det som gällde.79 Peter Thorsson menar även han att våga göra något själv är 

bland det viktigaste inom punken som även gjorde att mängder med individer började ”tänka, 

agera och våga ifrågasätta auktoritet”.80  

KULTURFÖRENINGEN OASEN MED FLERA - Den kulturförening som varit flitigast omnämnd i 

mina källor är Kulturföreningen Oasen i Rågsved utanför Stockholm, även kallat Oasen i folk-

mun. Bakgrunden till Oasens uppkomst handlar enligt Mats Lundgren om att ta tillvara på det 

engagemang och aktivitet som finns i betongförorten Rågsved och starta ett både levande och 

aktivt kulturliv som kan utmynna i ”ett allaktivitetshus till glädje för alla”.81 Christian Wigardt är 

                                                

72 Janne Nilsson, ”Den nya musikrörelsen” (1985), s 103, källa 1. 
73 Inga Rexed, ”Vår punk bild – Är den sann” (1978), s 7, källa 2. 
74 Bertil Håkansson, ”Sprängkullen börjar fungera – större egenaktivitet”, Musikens Makt (1979), nr 3, s 7, källa 6. 
75 Håkan Lagher, och Thore Sonesson, ”Punk o sånt: Ebba Grön”, (1978), s 12, källa 19. 
76 Lars Wallrup, “Rockåret bjöd på fin musik”, i Anno, red. Madeleine Stevelius och Lars Lagerstedt (Stockholm: 
Förlagshuset Norden och Svenska Dagbladet, 1979), s 255, källa 46. 
77 Håkan Lagher, och Thore Sonesson, ”Punk o sånt: Ebba Grön”, (1978), s 12, källa 19. 
78 Lennart Larsson, ”Punk i Sverige” [del 2] (1993), s 43-44, källa 23. 
79 Inga Wintzell, ”Kläder för en punkare”, (1998) s 48, källa 18. 
80 Farbror Punk [Jocke Sundberg], ”Anarki i Folkhemmet” (2003), s 10, källa 20. 
81 Mats Lundgren, ”PUNK konsert på hemmaplan”, Musikens Makt (1978), nr 9, s 24, källa 7. 
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inne på samma spår när han beskriver Oasen som ett steg ”i kampen för en vettig fritid ute i för-

orterna”. Han påpekar även att musiken fyller en både central och sammansvetsande funktion.82 

När mängder med människor och band gick ihop för att bilda Kulturföreningen Oasen fanns två 

slagord: En oas i varje förort och Med Oasen mot asen. Föreningens verksamhet innefattade tea-

tercirklar, konserter och ett utbyte med intagna på Österåkeranstalten. Genom att ta tillvara på den 

energi och kreativitet som fanns bland de passiva ungdomarna ville man få betongen att blomma 

genom aktiviteterna på Oasen. Människor strömmade till och inom några månader fanns hundra-

tals medlemmar.83 Oasens kamp för en egen lokal eller en ”oas i betongöknen” som Christian 

Wigardt uttrycker det hela har pågått i flera år. Både Wigardt och Bengt Eriksson beskriver hur 

Oasen har mötts av både ointresserade och ovilliga kommunala politiker.84 Men Oasen är inte den 

enda kulturförening som uppmärksammats i materialet. Rockslaget i Karlshamn har arrangerat 

konserter med både internationella och lokala band, kulturhuset Sprängkullen i Göteborg har haft 

en mängd olika kulturellt anknutna verksamheter där musiken har varit mest populär samt den 

ideella föreningen Garageligan i Göteborg har gett ut skivor och anordnat spelningar.85 

EGNA SKIVBOLAG, TIDNINGAR, KONSERTER - Ifall gör det själv-filosofin ansågs vara bland det 

viktigaste med punken så var musiken en stor del av denna, oavsett ifall man startade ett band, ord-

nade spelningar eller gav ut singlar. Klas Gustafson ser punken som en kulturrevolution som till stor 

del har agerat ”under ytan” från att den kom till Sverige 1977. Han grundar sin åsikt på den mängd 

ungdomar som engagerats genom punken och menar att det antalet är något kulturpolitiker som 

arbetar med ungdomsfrågor inte ens har kunnat drömma om. Punken växte fram på egen hand 

bortom etablerade kanaler och utan hjälp från statliga anslag, traditionellt föreningsliv eller musikin-

stitutioner.86 En av anledningarna till att det var så många ungdomar engagerade var enligt Janne 

Nilsson att det hände saker över hela Sverige och inte enbart i storstäderna.87 Stina Helmersson 

beskriver hur unga grupper i Klippan och Mörby samt Stockholm har spelat in egna singlar, något 

man nu kunde göra för några tusenlappar.88 Flera av källorna tar upp hur singelskivan har kommit 

                                                

82 Christian Wigardt, “Ebba Grön e röd”, ETC (1980), nr 1, s 24, källa 39. 
83 Janne Nilsson, ”Den nya musikrörelsen” (1985), s 103, källa 1. 
84 Bengt Eriksson, ”Den nya musikrörelsen och den gamla”, Hifi & Musik (1980), nr 2, s 32, källa 38; Christian 
Wigardt, “Ebba Grön e röd” (1980), s 23, källa 39. 
85 Janne Nilsson, ”Den nya musikrörelsen” (1985), s 103, källa 1, Bertil Håkansson, ”Sprängkullen börjar fungera 
– större egenaktivitet” (1979), s 7, källa 6, Håkan Lagher, ”Blågula protestrockare” (1980), s 331, källa 42. 
86 Klas Gustafson, ”Med punken i backspegeln”, 820419, källa 32. 
87 Janne Nilsson, ”Den nya musikrörelsen” (1985), s 103-104, källa 1. 
88 Stina Helmersson, ”Det var Travolta och Dylans år”, 781231, källa 33. 
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tillbaka igen och då även producerats och finansierats av grupperna själva.89 Samtidigt menar Bengt 

Eriksson att musikrörelsen sänder ut tydliga signaler när det endast var Leif Nylén från Blå Tåget 

som brukade synas på punkkonserter och inga andra framstående personer inom musikrörelsen. En 

annan signal är att det är punkbanden själva som står för kostnaderna när de ger ut sina singlar.90  

Eget band 
Det roligaste med punken var att alla vågade börja spela.  
   Janne ”Esso” Olsson, Göteborg Sound, Backstage 199391 

Parollen var alltid densamma: ”Vi kan själva skapa musik. Alla kan spela, man behöver inte 
utmärka sig. Vi accepterar varandra”.  Inga Wintzell, Fataburen 199892 

Då en stor del av punken handlade om att göra något själv var musiken både en stor och central 

del. Något som framförs gång på gång i mina källor är hur mängder av band startas med få eller 

inga förkunskaper samt hur människor även vågar spela själva. Inga Rexed menar att majorite-

ten av Göteborgs punkare redan spelar i ett band eller i alla fall har planer på att starta ett då 

musiken spelar en mycket central roll inom punken.93 Även Bertil Håkansson utgår från Göte-

borg men jämför punken med spelmansrörelsen (folkmusik) och menar att det bara är någon 

enstaka punkare som inte spelar eller har spelat i band. Han menar att situationen är liknande 

inom spelmansrörelsen där de flesta börjar spela själva efter att ha börjar med folkdans.94 Då det 

uppkom sådana stora mängder band under en kort period kring främst 1978 började allt fler att 

tala om en musikvåg eller punkvåg. Inga Rexed beskriver den våg av nya punkband som ”En 

våg som visar en, för vår passiva tid, relativt frisk aktivitet.”.95 Lennart Persson jämför de 

mängder av grupper som startades i samband med punken med 60-talets stora popvåg.96  

Bilden av att de flesta punkarna har en starkare knytning till musiken än att bara passivt lyssna 

förstärks av Hans Axel Holm som menar att det finns inget behov av flera års träning innan man 

kan uppträda på en spelning.97
 Så när banden satte spelglädje och publikkontakt före höga krav 

på spelskicklighet och konsertlokaler stora som ishallar började det hända någonting runtom i 

Sverige. När alla kunde vara med och spela gällde det nu att lära sig några ackord, lära trummi-

                                                

89 Håkan Lagher, ”Blågula protestrockare” (1980), s 330, källa 42; Håkan Lagher, och Thore Sonesson, ”Punk o 
sånt: Ebba Grön”, (1978), s 12, källa 19 och Stina Helmersson, ”Punken på väg att rentvås”, 781030, källa 34B. 
90 Bengt Eriksson, ”Den nya musikrörelsen och den gamla”, (1980), s 32, källa 38.   
91 Lennart Larsson, ”Punk i Sverige: Göteborg”, Backstage (1993), nr 17, s 34, källa 22. 
92 Inga Wintzell, ”Kläder för en punkare”, (1998) s 47, källa 18. 
93 Inga Rexed, ”Vår punk bild – Är den sann” (1978), s 7, källa 2. 
94 Bertil Håkansson, ”Spelmanssommar! Vad han hon gemensamt med punkgänget Stick?”, Musikens Makt 
(1979), nr 5-6, s 7, källa 12. 
95 Inga Rexed, ”Punk o sånt: Fanzines – egna tidningar”, Musikens Makt (1978), nr 7, s 11, källa 17. 
96 Lennart Persson, ”Popmusiken 1977-78” (1978) s 355, källa 47. 
97 Hans Axel Holm, ”Varför är du punk?”, 781124, källa 30. 
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sen hålla takten och skriva ihop några låtar innan det var dags att ge järnet på scen. Instrument 

köptes begagnade på avbetalning, man lånade pengar av föräldrarna och flera band kunde dela 

på en och samma sånganläggning.98 

– Det är bara att hålla i gitarren och slå så kommer ju ljudet. Ju mer man spelar ju bättre blir man.    
  Pärlan Svensson, Peristaltiska rörelser, Dagens Nyheter 198299  

Punken har fött en spelglädje och aktivitet bland ungdomarna som man aldrig kan bortförklara. 
Det ska vi vara förbaskat glada för.    Stina Helmersson, Aftonbladet 1978100 

Det resonemang Rickard Olsson framför handlar om att det är bättre att komma ut och spela när 

man bara kan 3 ackord istället för att stå i replokalen tills man kan 16 ackord och är ”helt död när 

man kommer ut”.101 Bertil Håkansson är även han inne på samma spår och menar att både bland 

punkare och inom spelmansrörelsen spelar man främst för att det är kul trots att man inte alltid kan 

så mycket. Håkansson menar även att det kan få ett politiskt värde när folk i allmänhet inser att alla 

kan göra musik och inte bara proffsen.102 Men inte alla ser kopplingen mellan punken och 

spelmansrörelsen som någon självklarhet. När Joakim Thåström, sångare och gitarrist i Ebba Grön, 

intervjuas i Musiken Makt 1978 har han svårt att se ett samband mellan folkmusik och Rågsved då 

han ser punken som ett sätt att få utlopp för sina känslor genom att spela väldigt aggressiv musik. 

Thåström ser ingen möjlighet att få utlopp för samma känslor genom att bara ”gå omkring och vara 

hurtig och lira fiol”.103 Först jämförs punken med spelmansrörelsen och i Nordisk Forum från 1983 

dras det paralleller till den tidiga musikrörelsen där det fanns en ”spela själv”-inställning under de 

första åren.104  Relationen mellan punken och musikrörelsen har inte alltid varit positiv, det har 

framförts kritik till distansen mellan ungdomars verklighet i betongförorten som man sade sig repre-

sentera samt professionaliseringen som med tiden blev mer tydlig inom musikrörelsen. 

När man läser om hur punken gav ungdomar möjligheten att starta egna band kan det tyckas 

vara både positivt och trevligt. När det däremot kommer tydliga röster om hur punken gjorde att 

man verkligen vågade stå för att man spelade och inte bara övade hemma i tysthet känns det 

som att något större är på gång. Medlemmarna i bandet Slobobans Undergång menar att de inte 

                                                

98 Janne Nilsson, ”Den nya musikrörelsen” (1985), s 102, källa 1 och Håkan Lagher, och Thore Sonesson, ”Punk 
o sånt: Ebba Grön”, (1978), s 13, källa 19 och Fiendens Musik (musikgrupp), ”Fiendens Musik: - Vi har fått nog av 
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hade haft en chans att kunna spela eller spela ute om det inte varit för punken.105 Hans Axel 

Holm är inne på samma spår, nämligen att punken gav ungdomar möjligheten att spela ihop 

samtidigt som han lyfter fram hur rädslan att spela med andra och inför andra försvann tillsam-

mans med prestigen. Från att ha suttit själv hemma och övat på sin gitarr kände en av de inter-

vjuade punkarna en acceptans för vem han var och utan något behov att utmärka sig.106 

– Förut var jag rädd för att spela. Bara för att man inte på långa vägar kunde mäta sig med proff-
sen i spelskicklighet. Nu skiter jag i det. Det är punkgängen som har gett mig blodad tand. Dom 
har visat att man inte behöver vara skicklig för att våga spela.    
  Svante Södermalm, Musikens Makt 1979107 

HUR PUNKEN SNART FANNS I HELA SVERIGE - Under ett första stadium fick punken enligt 

Janne Nilsson fäste i Stockholm då det var dit de utländska banden kom, det fanns både import-

affärer och tidningar som skrev om punken. Från att punken kommit till Stockholm skedde 

spridningen ut till förorterna snabbt och träffpunkter som köpcentret Gallerian i city uppkom i 

samma veva som man såg de nya banden på ställen som Musikverket och 4:an.108 Hur punken 

var något som spred sig över hela Sverige från storstäderna, till mindre städer och med tiden 

ända ner till små tätorter och glesbygd är något ett flertal källor vittnar om. Några av de namn-

givna städerna förutom storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är Gävle, Hässleholm, 

Västerås, Umeå, Sundsvall, Kalmar, Lund och Trollhättan.109 Som en följd av att punken drog 

fram land och rike kring i Sverige bildades det vid sidan av en massa band även lokala skivbo-

lag, man anordnade konserter och startade tidningar.110  

När Inga Wintzell ser tillbaka på punkens genombrott i Sverige handlar mycket om alla de band 

som dök upp överallt, storstädernas förorter likväl som mindre orter. Det centrala för dessa band 

enligt Wintzell handlade om att spela sin egen och tekniskt enkla musik, oavsett ifall de hade 

förkunskaper eller inte. Musiken sågs som aggressiv och texterna handlade ofta om motståndet till 

kommersialismen och sociala orättvisor. Det som förenade dessa band var att man accepterade 

varandra och att det inte fanns något krav på att vara duktig att spela. I samma veva började även 

tjejerna träda fram i band som Tant Strul, Tampax Street, Mögel och Putte Fnask.111 När olika 

punkgrupper omnämns är det Ebba Grön som ligger i topp bland de svenska banden. Då Ebba 

                                                

105 Rickard Olsson, ”Slobobans Undergång” (1981), s 20, källa 11. 
106 Hans Axel Holm, ”Varför är du punk?”, 781124, källa 30. 
107 Bertil Håkansson, ”Sprängkullen börjar fungera – större egenaktivitet” (1979), s 7, källa 6. 
108 Janne Nilsson, ”Den nya musikrörelsen” (1985), s 102, källa 1. 
109 Ibid., s 103; Bengt Eriksson, ”Punk – kan det va´ nåt?”, (1977) sidan 7, källa 15, Stina Helmersson, ”Det var 
Travolta och Dylans år”, 781231, källa 33. 
110 Janne Nilsson, ”Den nya musikrörelsen” (1985), s 103, källa 1. 
111 Inga Wintzell, ”Kläder för en punkare”, (1998) s 45 och 47, källa 18. 
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Grön tidigt blev populära enligt Janne Nilsson strömmade folk ut till Rågsved för att se och höra 

dem. Det var också många blivande band som fått sin inspiration från just Ebba Grön.112 

Reeperbahn må ha en framtid, men det är tveksamt om Ebba Grön har det.    
  Susanne Ljung, musikskribent 1978113 

Bandnamnen liknade inget man hade sett tidigare och några exempel är följande: Liket Lever, 

Perverts, Slobobans Undergång, Attentat, Glo, Garbochock, Kriminella Gitarrer, Travolta Kids, 

Usch, Lädernunnan, Fega Påhopp, Stick, Mögel, Inge Val, Skabb, Grisen Skriker, Docent Död 

och Rävjunk.114 När Lars Lilliestam lyfter fram olika punkband skiljer sig urvalet inte direkt 

från de mer dåtida källorna. Han fyller däremot på med att namnen ofta var provocerande då de 

inspirerades av uttryck/ämnen som var kontroversiella eller tabubelagda. När den svenska 

punken får en nytändning under 90-talet är några av de stora namnen Strebers, Dia Psalma, De 

Lyckliga Kompisarna, Räserbajs och Charta 77.115 

Fanzine 
Kunde man inte köpa de tidningar man själv vill läsa får man fixa dem själv i bästa gör det 

själv-anda som del av punken, även om influenserna som så många gånger tidigare kom från 

England. Dessa tidningar som kallas fanzines finns än idag, om än ofta i mer avancerade ver-

sioner än när det först begav sig. Produktionen av tidningarna är ett vanligt ämne som ofta tas 

upp i mina källor och då ofta just hur ungdomarna gör tidningarna helt och hållet på egen hand 

genom stencilering, hophäftning samt tryckning i skolor och källare.116 Inga Rexed tar upp 

skoltidningar som exempel vilka oftast görs av föräldrarna och inte av eleverna som man först 

kanske kan tro. Hon nämner även den sporadiska utgivningen där tidningarna kan komma 

väldigt oregelbundet, om än alls samt hur spridningen av tidningarna oftast sker i närområdet.117 

Lågbudget och ”gör det själv” gällde. Punkrörelsen speglades, också enligt engelsk förebild, i så 
kallade ”fanzines”, tidningar gjorda med hjälp en skrivmaskin, klister och en kopieringsmaskin.  
 Lars Lilliestam, Svensk Rock – musik, lyrik, historik 1998118 
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De fanzines som dök upp visade att det höll på att hända någonting runtom i landet. De fyllde 

ofta en viktig funktion genom att skriva om de nya banden, deras skivor och recensera konser-

terna.119 Man kunde helt enkelt se vilka trender och tendenser som just då var inne inom 

punken.120
 Klas Gustafson skriver i en recension av boken Svensk punk/Ny våg hur bokens 

förteckning över fanzines snabbt hinner bli inaktuell då de föds och dör med musiken när de 

följer med i vad som händer på scenen. Samtidigt har en del av de tidiga fanzines som gjordes i 

Sverige övergått till att bli tidskrifter med statliga anslag.121  

Punkarnas åsikter och ståndpunkter 
När det handlar om punkare och då speciellt när punken först dök upp var ytan det centrala. 

Många punkare hade ofta attribut i form av klädsel och utseende som avvek från normen och 

därmed gjorde dem lätta att identifiera i en större massa. Att punkrörelsen i Sverige har varit 

nära besläktad med åsikter i olika samhällsfrågor som antirasism, mot arbetslöshet m.m. är 

något som sällan kommer fram. I det material jag har studerat finns det ett antal intervjuer med 

punkare och det är ibland först då journalisterna har verkat bry sig om att punkarnas åsikter står 

för en central del av punken. 

Varför punkare? 
Att svara på varför man blir punkare kräver helst ett unikt svar från varje person i fråga. I mina 

källor har jag kunnat utläsa större teman som gemenskap och acceptans, att våga göra saker 

själv, att man identifierar sig med punken och dess åsikter samt att man tycker om musiken. 

Det finns olika sorters punkare. Det finns en del som hänger med för att dom tycker att det är en 
häftig grej, och en del andra som verkligen tänker efter vad det handlar om.   
  Intervju med tre punkare i Göteborg, Musikens Makt 1978122 

MUSIK MAN VÅGAR SPELA SJÄLV - Kopplingen mellan musik och att man blir punkare handlar 

ofta om att ta ner musiken på jorden enligt Gunnar Salander och Inga Rexed. Salander menar att 

både musiker och musiken hade tappat fotfästet då musiken blev så svår att reproducera på scen 

att känslan försvann på vägen och den avancerade tekniken gjorde det även svårare för nya 

artister att etablera sig.123 Rexed anser att man blev punkare för att man ville kunna identifiera 

sig med musikerna som spelar och inte bara se upp till dem ”som stora gudar nånstans ovanför 

                                                

119 Janne Nilsson, ”Den nya musikrörelsen” (1985), s 103, källa 1, Håkan Lagher, och Thore Sonesson, ”Punk o 
sånt: Ebba Grön”, (1978), s 12, källa 19. 
120 Inga Rexed, ”Punk o sånt: Fanzines” (1978), s 11, källa 17. 
121 Klas Gustafson, ”Med punken i backspegeln”, 820419, källa 32. 
122 Inga Rexed, ”Vår punk bild – Är den sann” (1978), s 7, källa 2. 
123 Gunnar Salander, ”Rockmusiken har kommit ur sin återvändsgränd” (1978), s 240, källa 45. 
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en själv”.124 Även Lars Aldman ser punken som en reaktion mot professionaliseringen av musi-

ken, då framförallt på den engelska scenen.125 Lars Åberg är inne på att punkarna vill återgå till 

enkelheten där det viktiga är att man spelar för att man har något att säga och inte för att man 

vill bli känd eller försörjd.126 Även ur ett senare perspektiv är tongångarna desamma när Inga 

Wintzell ser punken som en protest mot den kommersiella rocken.127
 Inga Rexed menar vidare 

att punkarnas musik kan ses som en motreaktion mot hippiemusiken där musikerna anses 

flumma runt hela dagarna som del av en sömnig och långtråkig musik.128 Inga Wintzell är inne 

på samma spår där hon beskriver hur punkarna genom att klä sig i svart och klippa håret kort 

protesterade mot flower-power och hippierörelsen.129 Alf Algestam ser också punkmusiken som 

en protest, men enligt bandet Aspekt är punken en reaktion mot discomusiken och att ett band 

kan ge mer ”än en discjockey med en trave plast”.130 

Inga Wintzell beskriver hur en av de tidiga svenska punkarna såg punken som en befrielse, 

någonting att göra som då även bröt tristessen.131 Bengt Eriksson refererar till Rock Against 

Racisms tidning Temporary Holding nr 2-77 där Clash och Sex Pistols uttalar sig om att de 

spelar för att få arbetarungdomar att uttrycka sig själv och sina erfarenheter genom musik.132 

Mats Lundgren beskriver hur punken genom kulturföreningen Oasen engagerade och tog till-

vara på den konstruktiva aktivitet som fanns bland ”förortsbarnen” i Rågsved, ett område hårt 

drabbat av heroinmissbruk.133
 Lars Åberg beskriver hur punkarna väljer att spela i band och där-

igenom få ut sitt budskap som ingen annan annars skulle uttrycka. Det handlar också mycket 

om att ta ner musiken på jorden och spela för att man vill säga något, inte för att bli kändis.134    

Vi spelar inte för att bli kända och försörjda. Vi spelar för att vi har något att säga och för att ingen 
annan säger det. Intervjuade punkare, Musikens Makt 1978135 

Punken befriade oss. Gav livet en mening. Gav tusentals ungdomar insikten att det gick att 
förändra tillvaron. Att skapa något själv.   Jocke Sundberg, Svensk punk 25 år 1978-2003136 

                                                

124 Inga Rexed, ”Vår punk bild – Är den sann” (1978), s 7, källa 2. 
125 Lars Aldman, ”Lasse till Lasse: - Du rider på avundsjukan mellan aktivister och musiker”, Musikens Makt 
(1977), nr 5-6, s 22, källa 14. 
126 Lars Åberg, ”Ta punken på allvar”, Musikens Makt (1978), nr 7, s 17, källa 8. 
127 Inga Wintzell, ”Kläder för en punkare”, (1998) s 45, källa 18. 
128 Inga Rexed, ”Vår punk bild – Är den sann” (1978), s 7, källa 2. 
129 Inga Wintzell, ”Kläder för en punkare”, (1998) s 48, källa 18. 
130 Alf Algestam, ”60 källarband i Luleå: Mer än discons nonsens”, Musikens Makt (1979), nr 11-12, s 6, källa 9A. 
131 Inga Wintzell, ”Kläder för en punkare”, (1998) s 47, källa 18. 
132 Bengt Eriksson, ”Punk – kan det va´ nåt?”, (1977) sidan 7, källa 15. 
133 Mats Lundgren, ”PUNK konsert på hemmaplan” (1978), s 24, källa 7. 
134 Lars Åberg, ”Ta punken på allvar” (1978), s 17, källa 8. 
135 Ibid. 
136 Farbror Punk [Jocke Sundberg], ”Anarki i Folkhemmet” (2003), s 4, källa 20. 
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Håkan Lagher och Thore Sonesson är delvis inne på samma spår när musiken beskrivs som 

kanalen för att uttrycka sina känslor och tankar om verkligheten de lever i. Hur musiken sedan 

låter är till stor del beroende på hur verkligheten omkring dem ser ut och när omvärlden är både 

hård och sargad blir även musiken aggressiv och ilsken.137 Även Christian Wigardt ser musiken 

som en del av kampen för det man tror på, i detta fall för ett levande kulturliv i betongförorter 

där kulturella oaser är alltför sällsynta. Han tar upp hur viktigt det är att agera utifrån vart man 

befinner sig just nu istället för att drömma sig bort med droger.138 

Punken gjorde det möjligt för oss att börja lira, den stod för äkthet och gör det själv attityd. Samti-
digt var den ett uppror mot etablissemanget som kunde vara allt från samhälle till förlegade 
proggrörelser, en slags anti-passivitet. Tyvärr tappade punken snabbt sitt syfte och blev kommer-
siell i sig själv även om värderingarna fortfarande håller.    
  Anders ”Brodde” Brodin, Brända Barn, Backstage 1993139 

IDENTITET & ÅSIKTER - Janne Nilsson beskriver hur tonåringar som växte upp i 70-talets Sve-

rige slets mellan barndomen och vuxenvärlden utan att känna att man passade in någonstans, 

man sökte sin egen identitet. Det var här punken kom som en möjlighet för tonåringarna att ha 

sin egen identitet, man kunde äntligen känna tillhörighet med andra som också ville provocera 

sina föräldrar, vuxenvärlden och samhället i allmänhet, ge dem en spark i häcken helt enkelt.140 

Det var inte bara Nilsson som såg provokationen som ett av de centrala elementen inom pun-

ken, KG Johansson delar även hans åsikt där han tar upp kläder, modedetaljer i form av hårfärg 

och piercingar samt grupp- och bandnamn som olika exempel på hur detta kunde gå tillväga.141 

Även Gunnar Wesslén beskriver hur punkarna provocerade och retade omvärlden genom att 

använda hakkors och järnkors som starkt relateras till hur situationen såg ut i Storbritannien.142 

Människor är rädda för punkarna. Det finns inget skäl. Den äkta punkaren, vill, om jag förstått 
saken rätt, gärna väcka uppmärksamhet och kanske tom förargelse. Men den äkta punkaren vill 
ingen människa illa.   Hans Axel Holm, Dagens Nyheter 1978143  

Bengt Eriksson ser gruppen Sex Pistols rop på anarki som ett skrik på att man inte längre står ut, 

en öppning och början till en möjlighet snarare än en förolämpning av den engelska drott-

ningen.144 Inga Wintzell beskriver hur punken kunde vara ett sätt att stå ut med en svår tonårs-

                                                

137 Håkan Lagher, och Thore Sonesson, ”Punk o sånt: Ebba Grön”, (1978), s 13, källa 19. 
138 Christian Wigardt, “Ebba Grön e röd” (1980), s 23, källa 39. 
139 Patrik Björk, ”Punk i Sverige: andra vågen”, Backstage (1993), nr 20, s 37, källa 25. 
140 Janne Nilsson, ”Den nya musikrörelsen” (1985), s 101-102, källa 1. 
141 KG Johansson, Rockens århundrade, (1999) sidan 158, källa 37. 
142 Gunnar Wesslén, ”Punk – musiken som struntar i det mesta”, 780119, källa 26. Mer information om varför en 
del tidiga punkarna valde att bära utpräglat nazistiska symboler går att läsa under stycket om punkarnas klädsel.  
143 Hans Axel Holm, ”Varför är du punk?”, 781124, källa 30. 
144 Bengt Eriksson, ”Punk – kan det va´ nåt?”, (1977) sidan 7, källa 15. 
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tid.145 Stina Helmersson tar däremot upp hur punken i Sverige till en början fick dåligt rykte och 

att en majoritet tog avstånd från den. Det fanns vid denna tidpunkt en mindre grupp som tog 

punken till sig, klädde ut sig och snarast såg det hela som en ”kul modegrej”.146 

Lars Åberg har en negativ ton gentemot punken som i maj 1977 när artikeln publicerades var en 

relativt ny företeelse i Sverige. Åbergs bild av punken och dess position i England samt vilka 

som spelade punk var att det var arbetarkillar som inte fick några jobb och därför sket i samma 

samhälle som skiter i dom själva.147 Inga Rexed skriver hur punken motsatte sig den kontroll 

och det uppförandeförbud som bland annat förekom på de enorma arenakonserterna som var 

vanliga under 70-talet. Under dessa konserter kunde vakterna föra ut alla personer som inte upp-

förde sig eller kritiserade banden. Det var även här sporten att kasta öl på banden och andra 

”larviga saker” har sitt ursprung.148 Enligt Totte Dellert som av Gaby Wigardt utnämnts till 

”den svenska punkens fader” handlar punk om att man är trött på det förmyndarsamhälle där 

någon annan talar om hur man ska vara klädd.149 När Lars Lilliestam skriver om punken 

instämmer han att attacker mot olika sorters auktoriteter är ett vanligt tema inom punktexter.150 

Vi var punkare för att få tycka vad fan vi ville!   Chris Ros, Svensk punk 25 år - 1978-2003151 

GEMENSKAP & ACCEPTANS - Inga Rexed beskriver hur punkarna såg punken som en möjlighet 

att vara sig själv och ändå bli accepterad. Detta var till skillnad från dem som lyssnade på disco-

musik och hade ett mer likformat mode man skulle passa in i.152 Stina Helmersson lyfter fram hur 

man varken behöver vara snygg, stark, söt eller stöddig för att passa in och bli accepterad av 

gänget inom punkkretsar.153 Hans Axel Holm tar upp punkarnas utseende och de problem som 

kan uppstå när de exempelvis blir bortkörda från Gallerian i Stockholms innerstad. Men enligt de 

punkare han intervjuar handlar utseendet om att de vill vara som de själva vill och inte som alla 

andra ser ut.154 Intervjuade Chris Ros berättar om hur punkare sågs som samhällets svarta får och 

därför fick utstå hot och misshandel av så kallade normala människor. Hon ser punkarnas gemen-

skap och sammanhållning som ”en stor vanartig familj, som gav omvärlden fingret för dess 

                                                

145 Inga Wintzell, ”Kläder för en punkare”, (1998) s 52, källa 18. 
146 Stina Helmersson, ”Det enda som betyder något är att få spela punk”, 781030, källa 34A. 
147 Lars Åberg, ”Punktera punken och stärk musikrörelsen” (1977), s 15, källa 13. 
148 Inga Rexed, ”Vår punk bild – Är den sann” (1978), s 7, källa 2. 
149 Gaby Wigardt, ”Sex Pistols i Stockholm... - Vi punkrockare vill identifiera oss med arbetarklassen”, Svenska 
Dagbladet, 770729, Källa 28. 
150 Lars Lilliestam, Svensk rock (1998) s 210, källa 36. Vidare information om vad låttexterna handlar om finns 
under stycket låttexter. 
151 Farbror Punk [Jocke Sundberg], ”Anarki i Folkhemmet” (2003), s 7, källa 20. 
152 Inga Rexed, ”Vår punk bild – Är den sann” (1978), s 7, källa 2. 
153 Stina Helmersson, ”Det enda som betyder något är att få spela punk”, 781030, källa 34A. 
154 Hans Axel Holm, ”Varför är du punk?”, 781124, källa 30. 
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konservativa trångsynthet”.155 Inga Wintzell beskriver hur punkare på besök i andra städer lätt 

kunde ta kontakt med varandra genom att kläderna fungerade som ett signalsystem.156 

Punkarnas texter 
TEXTER OCH INNEHÅLL – Man behöver inte ha hört så många punktexter för att inse att det inte 

direkt förekommer romantiska ballader utan texterna ofta har en stark verklighetsanknytning. 

Ebba Gröns första singel handlar om droger och utslagning. Texterna utgår från dem själva och 

deras polare i förorten Rågsved som länge varit nedskriven i pressen och även är platsen där alla 

i bandet har vuxit upp.157 Enligt Christian Wigardt representerar Ebba Grön en del av den unga 

generationen som börjat se igenom politikerna, byråkraterna och den gemensamma förvalt-

ningen av ett samhälle som suger ut folk.158 Senare låtar med Ebba Grön handlar bl.a. om 

motståndet mot lumpen, patriotism och fosterlandsmyter.159 Enligt Håkan Lahger förs en aktiv 

kamp i punkarnas texter mot droger, stressen i skolan, mode och disco där innehållet hämtas 

från en verklighet som är jämförbar oavsett om bandet kommer från Malmö, Stockholm eller 

Göteborg. Verkligheten innefattar här en kraschad socialdemokratisk välfärdsdröm från betong-

förorten där arbetslöshet och invandrarhets är vanliga inslag.160 Stina Helmersson är inne på 

samma spår när det unga bandet Black Nails i åldern 14-16 år berättar hur deras låtar handlar 

om vad som händer omkring dem och vad de upplever i form av knarklangare, orättvisa skol-

betyg och religionsförtryck.161 

Våra texter liknar de andra punkbandens. Det går bara inte att stå där och sjunga om att ”jag är 
kär i dig”. Det bara går inte.    Fred Asp, Black Nails, Aftonbladet 1978162 

Bli konfirmerad och du får moped, godis, pengar och en silversked.  
 ur Jesus var en langare av Black Nails163 

Diskussionen förs främst i låttexter och fanzines, men alla band har inte politiska texter. En av 

punkarna som uttalar sig i artikeln tycker att det är svårt att engagera sig i det som händer långt 

borta och man inte vet någonting om så deras texter handlar mest om vad som händer omkring 

dem. Han framhåller att man bryr sig om vad som händer långt borta, men att det samtidigt är 

                                                

155 Farbror Punk [Jocke Sundberg], ”Anarki i Folkhemmet” (2003), s 9, källa 20. 
156 Inga Wintzell, ”Kläder för en punkare”, (1998) s 48, källa 18. 
157 Håkan Lagher, och Thore Sonesson, ”Punk o sånt: Ebba Grön”, (1978), s 12, källa 19. 
158 Christian Wigardt, “Ebba Grön e röd” (1980), s 23, källa 39. 
159 Ibid., s 24. 
160 Håkan Lagher, ”Blågula protestrockare” (1980), s 330-331, källa 42. 
161 Stina Helmersson, ”Det enda som betyder något är att få spela punk”, 781030, källa 34A. 
162 Ibid.  
163 Ibid. 
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lättare att göra någonting på hemmaplan.164 Punken handlar inte om ifall man har skinnkläder, 

säkerhetsnålar i öronen eller färgat hår, det viktiga är vad man sjunger om enligt Inga Wintzell.165 

“Innebörden i punken hittar man i de sånger vi sjunger” […] Vi är ungdomar som växer upp i ett 
sjukt, ruttet samhälle. Det är det våra texter handlar om.   Henrik Hemsk, Grisen Skriker166 

HUR TEXTERNA UTVECKLATS - Stina Helmersson beskriver hur texterna nyanseras med tiden 

från att först mest ha handlat om ”ner med hela skiten” och hur ”snart smäller allt i luften”.167 

Christian Wigardt tycker att punklåtar uttrycker känslor samtidigt som de uttrycker vem de ser 

som sin fiende, något som går längre än till att bara konstatera att ”samhället är skit”.168 Lars Ald-

man tycker å sin sida att texterna inte handlar om så mycket samt hur texterna enligt media är ”be-

friade från revolutionsromantiska klyschor”.169 Rickard Olsson påpekar att det är viktigt att man 

kan uppfatta låttexter direkt utan att djupanalysera vad man lyssnar på. En del band har texter man 

tar till sig på ett annat sätt, nästan som lyrik eller poesi då de är väldigt vackra.170 Samtidigt tycker 

han att dagens texter är hårdare då de skildrar utvecklingen under 80-talet genom att verkligheten 

ser annorlunda ut ur politisk synvinkel samt att 60-talets ekonomiska uppsving saknas.171  

När Lars Lilliestam behandlar punken och dess låttexter är en del av materialet han tar upp unikt i 

jämförelse med mina andra källor samtidigt som jag känner igen beskrivningar från samtida mate-

rial när punken kom. Några exempel på unikt material är hur Lilliestam granskar texter utifrån hur 

miljöbeskrivningarna saknas med undantag av storstadsförorten eller där man själv bor. Lilliestam 

ser punkens texter som en motpol till både texter hos dansband och Eldkvarn. Han bygger här sitt 

resonemang på punkens korta texter som ofta innehåller både slagord och många upprepningar. Det 

är även vanligt förekommande med ironi, könsord, svordomar, sarkasmer och slang i texterna som 

vanligtvis inte rimmar. Svårigheten för de som lyssnar att höra sången beror ofta på att sången är 

mixad långt bak eller att den artikuleras på ett otydligt sätt av sångaren. Lilliestam tar även upp hur 

naturen är något som sällan berörs i låttexter och kärlek är ett ämne som skiljer sig markant ifall det 

är tjejer eller killar som spelar och sjunger. Han ger exempel på låtarna Ung och kåt med Ebba Grön 

samt Stålmannen/Kvinnan med Pink Champagne som visar på stora skillnader i låttexterna.172  

                                                

164 Inga Rexed, ”Vår punk bild – Är den sann” (1978), s 7, källa 2. 
165 Inga Wintzell, ”Kläder för en punkare”, (1998) s 49, källa 18. 
166 Ibid.  
167 Stina Helmersson, ”Det var Travolta och Dylans år”, 781231, källa 33. 
168 Christian Wigardt, “Ebba Grön e röd” (1980), s 24, källa 39. 
169 Lars Aldman, ”Lars Aldman: - Jämntjock, gnisslande, kommersiell = nya vågen”, Musikens Makt (1979), nr 3, s 
16, källa 4A. 
170 Rickard Olsson, ”Slobobans Undergång” (1981), s 21, källa 11. 
171 Ibid., s 20. 
172 Lars Lilliestam, Svensk rock (1998) s 210, källa 36. 
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Det som känns igen från tidigare källor i Lilliestams material är bl.a. hur låtarna har korta titlar och 

punken attackerar alla sorters auktoriteter, hyckleri, vuxensamhället, profithunger, kontaktlöshet, 

vardagen och främst den tristess som finns i det så kallade ”Svenssonlivet”. Texterna kännetecknas 

inte av någon förfining, däremot mycket hat, ilska, sarkasm, cynism och aggressivitet. De 

provokationer som förekommer är både råa och raka som exempelvis Häng Gud.173 Då Lilliestams 

bok spänner över en längre tidsrymd har han möjlighet att kommentera punkens utveckling i 

Sverige under 80- och 90-talet där band som Strebers och De Lyckliga Kompisarna har varit 

framträdande samtidigt som svartsynen hos en del band har blivit mer tydligt markerad.174 Han 

reflekterar även över hur dagens publik som lyssnar på punk till stor del består av tonåringar på 

samma sätt som när punken kom. Mitt i textens aggressivitet, cynism och ironi finns det något som 

speglar tankarna och livskänslan hos dem som lyssnar samtidigt som Lilliestam påpekar sorgen över 

att saker och ting inte är annorlunda och längtan efter någonting annat bland lyssnarna.175 

SAMHÄLLSRELATERADE TEXTER – Att låttexterna ofta handlar om samhällsrelaterade och 

verklighetsanknutna frågor är något som tydligt framkommer gång på gång. Alf Algestam 

beskriver det som att texterna handlar om den bistra verkligheten bland ungdomar och hur de 

vill att de ska ge något mer än de nonsenstexter som är vanliga inom discomusiken. Texterna 

blir en symbol på hur banden engagerar sig i samhällsfrågor som ungdomsarbetslösheten.176 

Andra röster om låttexterna är att de är raka och samhällskritiska, hur texterna tar upp verklig-

heten i Stockholms förorter, beskriver sin egen och kompisars verklighet i texterna samt hur 

unga grupper beskriver sin egen situation och vad som händer i samhället.177 Enligt Håkan 

Lahger och Thore Sonesson har den svenska punken kopierat det engelska musikaliska 

uttrycket och fyllt de svenska texterna med egna erfarenheter från plugget, jobbet och förorten. 

Att just texterna är provocerande är ett måste för band som sjunger på svenska och exemplet 

Skjut en snut med Ebba Grön ges.178 

Jag hatar snutar precis som jag hatar 
dom övergöddas lagar. 
Dom är inte människor, 

                                                

173 Lars Lilliestam, Svensk rock (1998) s 210, källa 36. 
174 Ibid., s 212-213.  
175 Lars Lilliestam, Svensk rock (1998) s 211, källa 36. 
176 Alf Algestam, ”60 källarband i Luleå”, (1979), s 6, källa 9A. 
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Dom är vapen mot oss. 
Skjut en snut! Ur Skjut en snut med Ebba Grön179 

SJUNGA PÅ SVENSKA – Frågan ifall man som punkband ska sjunga på svenska eller engelska är 

något som både engagerat och delat de tidiga svenska punkarna. De åsikter i frågan jag har sett i 

mitt material är av en tydlig ståndpunkt: sjung på svenska så folk ”fattar” vad du sjunger om – 

ifall du har något vettigt att säga. Inga Rexed beskriver det som meningslöst för ett band att 

sjunga på engelska av två anledningar; texterna blir inte nog bra då man uttrycker sig bäst på sitt 

modersmål samt att folk som hör en i Sverige ska förstå vad texten handlar om. Att sedan band-

en som sjöng på engelska ansågs vilja bli internationellt kända gick stick i stäv med tanken om 

att man ska stanna på jorden enligt Rexed.180 När gruppen Ebba Grön uttalar sig i Musikens 

Makt 1978 hoppas de att de har något att säga när punkarna sjunger på svenska.181 Rickard 

Olsson anger möjligheten att påverka folk med sina texter till en av anledningarna att de sjunger 

på svenska. Ifall man köper en skiva och lyssnar på den flera gånger tar man intryck och kan 

börja jämföra sina egna åsikter med vad bandet sjunger om. Den stora poängen är att ge männi-

skor en impuls att börja tänka själva och utan att nödvändigtvis påverkas av texten direkt.182  

När Lars Lilliestam gör en tillbakablick på den svenska punkscenen tycker han att det är väldigt 

anmärkningsvärt att man i Sverige oftast valde att sjunga på svenska då texterna har en stor lik-

het med sina brittiska förebilder. Lilliestam anser att när banden sjunger på svenska styrks den 

språkliga betydelsen väsentligt. En annan möjlig inverkan till varför man valde att sjunga på 

svenska är påverkan från proggmusiken där svenskan var en självklarhet. Lilliestam anser att 

det kan stämma då punken avböjde att markera sin särart gentemot proggrörelsen med att 

sjunga på engelska, trots att punken till en början var en reaktion mot proggen.183  

Punkarnas åsikter 
VAD HANDLAR PUNKEN OM? – Vad punken egentligen handlar om finns det såklart olika åsikter 

om. Det finns en tydlig uppdelning i materialet som beskriver två sorters punkare, modepunkare 

som bara bryr sig om det yttre i form av säkerhetsnålar och hakkors och de mer ”medvetna” punk-

arna som tänker efter mer och vet ”vad det hela går ut på”.184 Både Håkan Lahger och Christian 

                                                

179 ”Allt! - alla svenska låtar gjorda av Ebba Grön, Rymdimperiet, Imperiet, Thåström” [musiktryck], (Stockholm, 
Air music Scandinavia, 1993), s 7. 
180 Inga Rexed, ”Vår punk bild – Är den sann” (1978), s 7, källa 2. 
181 Håkan Lagher och Thore Sonesson, ”Punk o sånt: Ebba Grön” (1978), s 13, källa 19. 
182 Rickard Olsson, ”Slobobans Undergång” (1981), s 21, källa 11. 
183 Lars Lilliestam, Svensk rock (1998) s 211, källa 36. 
184 Inga Rexed, ”Vår punk bild – Är den sann” (1978), s 7, källa 2 och Stina Helmersson, ”Det enda som betyder 
något är att få spela punk”, 781030, källa 34A. 
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Wigardt beskriver hur band som Ebba Grön och Mörbyligan ställer sig vid sidan av kommersia-

lismen och står för en medvetenhet som enligt Wigardt saknas bland många punkare.185 Medlem-

marna i Mörbyligan har sina jobb kvar vid sidan av musiken då de turnerar sparsamt och helst 

spelar på mindre ställen för att behålla sin ”gårdsstatus”.186 Den medvetenhet Ebba Grön står för 

enligt Wigardt tar sig uttryck i både deras musik och arbetet med musikföreningen Oasen, samt ett 

hat gentemot samhället. Ebba Grön har förstått att man inte blir friare eller lyckligare av ett skiv-

kontrakt, massa pengar eller kändisskap och har därigenom vägrat ställa upp på livet som idoler 

med intervjuer i tidningar som Veckorevyn.187 Enligt Hans Axel Holm vill den äkta punkaren 

bara väcka uppmärksamhet eller förargelse, men vill inte någon människa illa.188 Det finns ett 

stort motstånd mot de band som anses okritiskt kopiera den engelska punken i form av låtar eller 

skriva egna liknande låtar på engelska. Det ges ett exempel med hur Reeperbahn blev utskällda 

för att ha låtar om National Front på engelska och inte om deras motsvarighet i Sverige.189  

– Men vi är som vilka människor som helst, [...] Vi har lite andra kläder och spretigt hår. Men det 
är enda skillnaden. Dom som håller på med våld och säkerhetsnålar har missuppfattat vad det 
handlar om. [...] Den kille som slår sönder två fönsterrutor mer än sin kompis och tror att han är 
mer punkt [punk] för det, han är inne på helt fel spår.   
  Peter Wahlberg, Kathy and the Heat och en annan punkare, Musikens Makt 1978190  

GÖR DET SJÄLV, TÄNK SJÄLV, OM ENGAGEMANG HELT ENKELT – I mina källor beskrivs punk-

arna ofta som engagerade med en förmåga att både tänka och handla själv utan att vänta på att 

någon annan gör det samt en kritisk hållning mot samhället i allmänhet och kommersialismen i 

synnerhet. Lars Åberg tar upp hur punken har reagerat på kommersialismen samt de tillrätta-

lagda och färdiga paket som ofta förekommer inom musikrörelsen. Det finns helt enkelt en öns-

kan om att komma tillbaka till rötterna, till det enkla och självklara. Varför man spelade hand-

lade mycket om en stark vilja att uttrycka sina egna åsikter snarare än att bli en rik kändis.191 

[om punken] En våg som visar en, för vår passiva tid, relativt frisk aktivitet. Man reagerar, analy-
serar, upprörs, debatterar och står för något.   Inga Rexed, Musikens Makt 1978192 

Inga Rexed hänvisar i en artikel i Musikens Makt från 1978 till en varning fanzinet Funtime ger 

”mot allt punk-tjafs som säljs”. Varningen handlar om att punkarna bör hålla ihop mot de 

                                                

185 Christian Wigardt, “Ebba Grön e röd” (1980), s 23, källa 39. 
186 Håkan Lagher, ”Blågula protestrockare” (1980), s 331, källa 42. 
187 Christian Wigardt, “Ebba Grön e röd” (1980), s 23, källa 39. 
188 Hans Axel Holm, ”Varför är du punk?”, 781124, källa 30. 
189 Håkan Lagher, och Thore Sonesson, ”Punk o sånt: Ebba Grön”, (1978), s 12, källa 19. Ifall man nu i efterhand 
väljer att definiera Olle Ljungströms tidiga band Reeperbahn som ett punkband är en annan sak. 
190 Mats Lundgren, ”PUNK konsert på hemmaplan” (1978), s 24, källa 7. 
191 Lars Åberg, ”Ta punken på allvar” (1978), s 17, källa 8. 
192 Inga Rexed, ”Punk o sånt: Fanzines” (1978), s 11, källa 17. 
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affärsmän som försöker tjäna pengar genom att bestämma hur de ska se ut. Funtime uppmanar 

även punkarna att hålla på sina åsikter samt hålla kommersialismen utanför. Det poängteras att 

punkarna bör hålla ihop och bygga upp något konstruktivt och bättre istället för att riva ner.193 

Punken handlade om att tänka själv, våga stå för sin egen åsikt och även uppmuntra andra att 

göra samma sak. De unga punkare Rexed intervjuar poängterar hur den svenska statens för-

myndarattityd tar bort folks förmåga att tänka själva genom att den inte uppmuntras. Punkarna 

är av åsikten att punken är politisk genom att punkare har åsikter i olika frågor som berör dem. 

Partipolitiken ser de däremot som ett för enkelt alternativ då man bara behöver tacka och ta 

emot de åsikter man ska ha utan att reflektera över dem och tänka själv.194  

Dom tror inte at [att] man kan tänka själv. Och då blir det så att folk inte gör det, och så förlorar dom 
den förmågan. Det är farligt. Man måste uppmuntra folk att ta ställning själva och tänka efter själva.  
 Brandy Wahlen, punkare i Göteborg, Musikens Makt 1978195 

Men det var inte alla som hade samma åsikt i frågan, enligt Gunnar Wesslén är en punkares 

främsta ideal att ”skita i allting”. Det har blivit deras ideologi när de inte intresserar sig för poli-

tik, att helt enkelt strunta i allt och inte bry sig om något.196 Göran Sellgren gör ett intressant 

inlägg när han beskriver hur punkarna eller ”dess svans” tycker att samhället är pest och kolera 

samtidigt som de spottar på ”knegarna” (arbetarna). Han anser att punkarnas svans sticker sig 

själva i svansen med säkerhetsnålar och hakkors som de ”tuffa protestmusikerna” inte behöver 

själva.197 Lars Lilliestam beskriver hur det ofta krävdes ett stort mod, envishet och mental 

styrka bland de tidiga punkarna för att markera sina åsikter och sin identitet. Då punkarna hade 

tydliga yttre attribut var det lätt att se vem som var punkare och inte, de stack helt enkelt ut 

mycket samt att de oftast var i minoritet, detta gällde speciellt på mindre orter där det var van-

ligt att punkarna kunde åka på stryk av sina meningsmotståndare.198 

Kampen för Oasen är ett typiskt exempel på vad punkarna kämpar för, ”ett aktivt och levande 

kulturliv i betongförstäderna” enligt Christian Wigardt.199 Håkan Lahger beskriver att Oasens kamp 

handlar om egna lokaler och ett levande kulturhus bland betongen.200 Istället för att drömma sig bort 

med hjälp av droger handlar kampen om att utgå från där man står och göra någonting nu.201 För 

                                                

193 Inga Rexed, ”Punk o sånt: Fanzines” (1978), s 11, källa 17. 
194 Inga Rexed, ”Vår punk bild – Är den sann” (1978), s 7, källa 2. 
195 Ibid.  
196 Gunnar Wesslén, ”Punk – musiken som struntar i det mesta”, 780119, källa 26. 
197 Göran Sellgren, ”Fram med säkerhetsnålar punkrockare! Hösterunderhållningen klarnar”, Svenska Dagbladet, 
770715, s 14, källa 29. 
198 Lars Lilliestam, Svensk rock (1998) s 112, källa 36. 
199 Christian Wigardt, “Ebba Grön e röd” (1980), s 23, källa 39. 
200 Håkan Lagher, ”Blågula protestrockare” (1980), s 331, källa 42. 
201 Christian Wigardt, “Ebba Grön e röd” (1980), s 23, källa 39. 
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band som Ebba Grön handlar mycket om att vara ett alternativ till tristessen framför tv’n och 

samtidigt vägra bli omgjorda till idoler och stjärnor enligt Wigardt.202 Håkan Lagher är inne på 

samma sak när han beskriver hur Ebba Grön behåller sina rötter och sitt ursprung genom att hellre 

göra en stödspelning med kompisarna på Rågsveds fritidsgård för Oasen eller delta i andra aktioner 

vid sidan av musiken före en kommersiell karriär.203 Gänget som organiserat sig kring Oasen har 

med tiden tröttnat på snack och löften och på senare tid blivit mer militanta, exempelvis genom 

ockupationen av Medborgarrådets lokaler i Rågsved.204 Under arbetet med Oasen har vanliga 

slagord varit ”Med Oasen mot asen” och ”Vår törst kräver fler oaser”.205 När Lars Sundestrand 

intervjuas uppger han hur han började med ett eget fanzine för han ville visa att pressens bild av 

punken var både falsk och lögnaktig, han ville helt enkelt visa vad punken egentligen står för.206 

VÅGA SE UT SOM MAN VILL OCH VISA VEM MAN ÄR – En viktig del av punken handlar om att 

våga vara den man själv är och se ut som man vill. Janne Nilsson anser det vara viktigt att ta 

fram sitt eget jag och visa vem man egentligen är. Militären, politiker och kyrkan förknippas 

med hyckleri och är något man ser negativt på.207 Enligt Stina Helmersson är punkens egen filo-

sofi en antifilosofi där man får vara som man vill för att vara med i gänget och bli omtyckt, man 

behöver varken vara söt, snygg, stark eller stöddig. I Aftonbladet 1978 beskriver några unga 

punkare hur man inte vågar gå till ett disco ifall man är ”taskigt klädd och dansar sopigt”. De 

menar att allt beror på att ungdomarna luras till detta av disco- och modeindustrin tillsam-

mans.208 Kampen för att få se ut som man ville och risken det medförde kommenteras av Lars 

Lilliestam och Peter Thorsson långt senare. Peter Thorsson beskriver om hur det idag anses 

självklart att få se ut som man vill, men på 70-talet var det en kamp som många punkare tog 

trots att de fick utstå både ”spott, spe och spö”.209 

Punkarna var inte särskilt många och det krävdes mod att markera sina åsikter och sin identitet 
med så starka medel som punkarna använde, särskilt om man bodde på mindre orter. Risken 
fanns alltid att man kunde få stryk av meningsmotståndare.   
  Lars Lilliestam, Svensk rock – musik lyrik historik  1998210  

PUNKARE ÄR INGA FASCISTER/RASISTER – I det material jag har studerat är ett vanligt förekom-

mande tema punkens koppling till rasism och fascism och då ofta med anledning att rentvå pun-

                                                

202 Christian Wigardt, “Ebba Grön e röd” (1980), s 24, källa 39. 
203 Håkan Lagher, ”Blågula protestrockare” (1980), s 331, källa 42. 
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205 Ibid., s 24.  
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209 Farbror Punk [Jocke Sundberg], ”Anarki i Folkhemmet” (2003), s 9, källa 20. 
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karna från misstankar om någon eventuell koppling. När ämnet kommer upp syns en stark kopp-

ling till situationen i England och organisationen Rock Against Racism samt dess senare svenska 

motsvarighet, Rock Mot Rasism som omskrivs i ett flertal fall. Bengt Eriksson beskriver hur 

Rock Against Racism startade som till följd av rasistiska uttalanden av Eric Clapton och David 

Bowie. Verksamheten bestod av konserter för rock och mot rasism.211 Det finns ett ömsesidigt 

stöd mellan Rock Against Racism och några av Storbritanniens främsta punkgrupper som Sex 

Pistols och the Clash, vilka båda tar tydligt avstånd från National Front enligt Eriksson.212 Lars 

Åberg beskriver hur musiken spelas i enkla lokaler i London mot National Front och hur musiken 

då får en annan sorts makt än bland modepunksen.213 I Sverige förekom det konserter under 

parollen Rock Mot Rasism där ett flertal punkgrupper medverkade. Detta engagemang följdes i 

april 1979 av att organisationen Rock Mot Arbetslöshet bildades och musikrörelsens åsikt om att 

den svenska punken var opolitisk fick sig en törn.214 Punkens koppling till fascism och rasism är 

något som har sin bakgrund i en missuppfattning bland press och främst kvällstidningar.215 Lars 

Sundestrand berättar i Hifi & Musik hur han startade sitt fanzine Funtime för att visa hur pres-

sens bild som kopplade ihop punk och Nordiska Rikspartiet var både falsk och felaktig.216 

Uttalanden mot rasism och fascism är även vanligt bland både enskilda punkare och band.217 

– Rasismen är en viktig grej naturligtvis, den är kanske inte är så tydlig här i Sverige än, som i 
England, men jag blir galen när jag ser ”Nigger go home” över hela stan. Jag blir så djävla för-
bannad. Dom attityderna måste man jobba på att ändra.   
  Brandy Wahlen, punkare i Göteborg, Musikens Makt 1978218 

Bland de tidiga punkarna i Sverige förekom det ibland hakkors ritade på kläderna eller i ansiktet 

efter brittiska förebilder. Varför hakkors användes av punkare finns det olika åsikter om och vid en 

tillbakablick är det nog även många som ställer sig frågande till användandet av just en sådan stark 

och känsloladdad symbol. Enligt Hans Axel Holm handlade hakkorsen om att få en ”liknöjd” 

omvärld att reagera.219 I Svenska Dagbladet uttalar sig Totte Dellert om att hakkorsen användes som 

en protest mot nazismen och bör ses som en symbol mot våld då punkare är pacifister.220 
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DROGER - Droger har inte varit något centralt förekommande ämne i mitt material. Däremot är 

det inte alltid klart ifall droger i vissa källor belyser droger i form av alkohol eller narkotika-

klassade preparat, betydelsen skiftar mellan olika källor. Vanligast är att droger kommer upp 

bland låttexter där verkligheten kring punkbanden speglas i texterna eller som en fråga i vilken 

man tar ställning mot drogerna.221 Håkan Lahger och Thore Sonesson ger ett exempel på en av 

Ebba Gröns texter som utgår från Rågsved där de växt upp.222 

På systembolaget står man i kö  
Där kollar en vakt ifall man duger  
Där får man tömma sina fickor ifall man vill ha nånting med sig hem 
Spola kröken säger dom när det för många blivit ett tvång att varje dag var så borta i skann att 
livet bara é en flaska så varm  
Profit profit vi ska alltid ha profit ur Profit av Ebba Grön223 

I två av mina källor tas punkare och alkohol upp lite tydligare och det är då framförallt nykter-

heten som kommer på tal. En av de intervjuade blir förvånad att så få av de ”unga var drogade” 

vid en spelning på Oasen i Rågsved i jämförelse med andra ställen för ungdomar. För att för-

tydliga är det alkohol man syftar på när det står ”drogade” i detta fall. Reaktionen bland en del 

av punkarna vid konserten var att det ändå var för mycket fylla och då mest bland de yngsta 

besökarna som var 12-13 år gamla.224 Christian Wigardt väljer istället att ifrågasätta att vissa 

medlemmar i Ebba Grön ”krökar rätt kraftigt och står oborstade på scen” när kulturföreningen 

Oasen där Ebba Grön har varit aktiva för en kamp mot drogerna. Wigardt undrar även ifall man 

kan kräva av Ebba Grön att spela nyktra då delar av deras publik är ung och därigenom skulle 

se dem i ”ett drogromantiskt skimmer”. När Ebba Grön intervjuades på Rock mot atomkraft-

galan menade gruppen att ”Publiken är ju packad. Varför skulle inte vi få dra en bira innan vi 

lirar?”. Wigardt ger inget direkt svar på sin egen fråga utan antyder istället att det är fler låtar 

med det ”sug och fighteranda” i stil med Beväpna er! som saknas på senaste plattan We’re only 

in it for the drugs och inga fler pekpinnar.225 

PUNKEN - PROVOKATION OCH MOT KONTROLL - En sak punken ofta förknippas med är dess 

provokation mot omvärlden i form av text, musik och utseende enligt Janne Nilsson.226 Radio-

programmet Ny Våg var ett forum där många som inte lyssnade på punk blev ofrivilligt expone-
                                                

221 Alf Algestam, ”60 källarband i Luleå”, (1979), s 6, källa 9A; Håkan Lagher, och Thore Sonesson, ”Punk o sånt: 
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Lundgren, ”PUNK konsert på hemmaplan” (1978), s 24, källa 7; Christian Wigardt, “Ebba Grön e röd” (1980), s 
24, källa 39. 
222 Håkan Lagher, och Thore Sonesson, ”Punk o sånt: Ebba Grön”, (1978), s 13, källa 19. 
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224 Mats Lundgren, ”PUNK konsert på hemmaplan” (1978), s 24, källa 7. 
225 Christian Wigardt, “Ebba Grön e röd” (1980), s 24, källa 39. 
226 Janne Nilsson, ”Den nya musikrörelsen” ( 1985 ), s 102, källa 1. 
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rade för musiken då det sändes innan Dagens eko på eftermiddagen. Med låtar som Knugens 

kuk och Skjut en snut blev provokationen både skarp och direkt. Efter ett stort antal radioanmäl-

ningar fick programmet slutligen läggas ner.227 Enligt Christian Wigardt ansågs Ebba Gröns 

texter för provokativa då de sjöng på svenska och framförde en ”rakbladsvass samhällskritik” i 

jämförelse med band som Rude Kids vilka sjöng på engelska.228 Inställningen till förmynderi, 

vakter och kontroll har varit negativ hos många punkare.229 Enligt Totte Dellert, beskriven som 

”den svenska punkens fader”, finns det en mental punk där man är trött på förmyndarsamhället 

och inte vill att någon ska tala om hur man ska vara klädd, en slags konstnärlig anarki.230 Inga 

Rexed beskriver hur punkarna mest retade sig på den svenska statens förmyndarattityd där man 

klagade på hur ungdomarna bar sig illa åt med förstörelse i kommunen. Ungdomarna var å sin 

sida negativa till att fler poliser tillkommer och hur polishusen blir större samtidigt som de 

vuxna inte ser någon orsak till varför ungdomarna agerar som de gör.231  

MUSIKRÖRELSEN – Uppdelningen mellan den svenska musikrörelsen och punken eller nya 

vågen som den ibland kallades har varierat en del genom åren. Till en början var åsikterna 

mellan de olika grupperna negativa. Håkan Lahger och Thore Sonesson beskriver hur Ebba 

Grön inte känner någon samhörighet med banden inom musikrörelsen då deras texter handlar 

om förortsbarnen, men texterna är anpassade för en medelålders och progressiv publik. Ifall 

man lyssnar på texterna får man känslan att de som skrivit dem inte har upplevt vad de skriver 

om, exempelvis hur hårt ungarna i förorterna har det.232 Håkan Lahger utvecklar hur den nya 

och arga generationen som nu växer upp inte litar på varken etablissemanget, radio, press, tv 

eller den kommersiella skivindustrin. Men även musikrörelsen och vänsterrörelsen kritiseras.233 

Bengt Eriksson beskriver hur många punkare ansåg att texterna från musikrörelsens band ofta 

bestod av så kallade ”Musikrrrörrelse-schabloner” samt hur ”revolutionen kommer som ett brev 

på posten” i sista versen bland många av låtarna.234  

Bertil Håkansson beskriver hur det står ”Proggdjävlar stick hem - Punkarna” klottrat på kultur-

huset Sprängkullen i Göteborg. Svante Södermalm som var med att starta Sprängkullen tycker 
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att punkarna borde gå längre än bara till musikrörelsen ifall de vill kritisera.235 Med tiden ändra-

des attityden mellan punkarna och musikrörelsen enligt Stina Helmersson då den senare insett 

att punk handlade om mer än att sticka säkerhetsnålar genom kinden och att punken även blivit 

mer radikal. Just det faktum att många av punkarna kan beskrivas som anti-kommersiella gjorde 

ett samarbete intressant för musikrörelsen då den behövde punkens stöd i den musikpolitiska 

kampen mot kommersialismen.236 

Punkarnas klädsel och utseende 

Hur man såg ut och klädde sig 
Hur en punkare ser ut eller rättare sagt bör se ut samt förekomsten av säkerhetsnålar och hak-

kors, är något som återkommer gång på gång i mina källor. Mats Olsson menade att mycket 

inom punkrörelsen handlade om image.237 Hans Axel Holm menar å sin sida att en punkare kan 

se ut som helst, så länge man inte ser ut som folk i allmänhet efter att ha intervjuat några 

punkare.238 När Mats Olsson beskriver publiken på Ramones spelning i Stockholm 1977 står 

det att en del av publiken hade ”klätt upp sig som punks” och att resten såg ut som hårdrock-

are.239 Vanligt förekommande beskrivningar av punkarnas hår och frisyr handlar om kort, stub-

bat, spretigt och ovårdat hår.240 När punkarnas kläder ska beskrivas finns det en stor variation 

med allt från skinnjackor, trasiga och sönderslitna kläder som är täckta med säkerhetsnålar, 

dragkedjor, namn och ord ditkladdade med målarfärg samt hängande kondomer till äldre herr-

kläder i form av skjorta, slips, väst och vida byxor.241 

En punkare kan se ut hur som helst, bara inte som folk gör mest.  
  Hans Axel Holm, Dagens Nyheter 1978242 

Mats Olsson menar att när London härmade punkscenen som ursprungligen startade i New 

York började punkarna även att smycka sig med både säkerhetsnålar och hakkors på kläder och 

kinder.243 Det beskrivs av ett flertal källor hur punkarna hade säkerhetsnålar i kinder och öron, 

                                                

235 Bertil Håkansson, ”Sprängkullen börjar fungera – större egenaktivitet” (1979), s 7, källa 6. 
236 Stina Helmersson, ”Punken på väg att rentvås”, 781030, källa 34B. 
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en del nämner även hur det förekom att kedjor fästes mellan kinden och örsnibben eller att man 

använde sig av metkrokar.244 Det förekommer även information om hur de tidiga punkarna hade 

hakkors målat på kinderna eller på kläderna.245 Göran Sellgren beskriver det som att punkarna 

”bemålar sig pikant med hakkors och andra spännande symboler”.246 Trots att hakkors och 

framför allt säkerhetsnålar nämns i ett flertal av källorna är det svårt att få en uppfattning av hur 

stor del av punkarna som verkligen såg ut enligt ovanstående. En del beskrivningar av hur pun-

karna ser ut känns mer neutrala i sin beskrivning i jämförelse med andra som har en mer negativ 

inställning. Ett exempel är hur Bertil Håkansson beskriver punkarnas hår som ”stubbat hår som 

står rakt ut” i jämförelse med Gunnar Wesslén som beskriver håret som ”de har kort, ovårdat 

hår”.247 Det finns även källor som påpekar att utseendet inte var det viktiga hos en punkare och 

att man kunde klä sig på olika sätt. En ung punkare i Göteborg, Brandy Wahlen, tror att det inte 

finns två likadana punkare i stan utan att man kan vara sig själv och ändå ha kompisar. Det enda 

likhetstecknet enligt henne bland punkare är kort hår, även om det inte gäller alla. Hon anser att 

punkare är mer individuella än ”diskosnubbar”.248 

[om discofolket] Dom har också ett mode som dom måste följa hela tiden för att inte bli utstötta. 
Det enda likhetstecken vi har är eventuellt det korta håret, men alla ser inte ut så.    
  Brandy Wahlen, punkare i Göteborg, Musikens Makt 1978249 

Men punkarnas klädsel fungerade som mer än en provokation mot omvärlden, Inga Wintzell 

beskriver hur en punkare i Stockholm under tidigt 80-tal såg klädseln som ett slags signalsystem 

för att få kontakt med främmande punkare och det är även något som fungerar ifall man besöker 

en ny stad.250 Kerstin Wickman tar upp ett nytt begrepp, wearable art, en bärbar konst där klä-

derna blir själva konsten. Kläder är ett enkelt medium att kommunicera med då det är relativt 

billigt och effektivt. Andra fördelar är att man slipper kostsamma gallerier eller inte behöver 

riskera att bara nå ut till en sorts publik. Man väljer helt enkelt själv vilket budskap man vill 

sätta på sin egen annonspelare och blir en slags gatugrafik. Wearable art blir då en slags budbä-

rare för ens fantasi och kan ses som en slags frigörelse enligt Wickman som samtidigt frågar sig 

                                                

244 Mats Olsson, ”Hakkors och nålar genom kinderna”, 770516, källa 35; Göran Sellgren, ”Fram med 
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ifall man kan nå den sanna frigörelsen genom de kläder man bär. Hon fortsätter att beskriva hur 

punkarna har lagt beslag på symboler som ofta förknippas med fest och överklass i form av 

svart läder, slips och kavaj, glittrande smycken och kraftig sminkning av ögon, mun och naglar. 

De fina symbolerna rasar plötsligt när det är ingenting som stämmer överens. I denna nya tapp-

ning blir punkarnas klädsel enligt henne både aggressiva och uppkäftiga. De symboliserar hur 

man bara kan lita på sig själv när tilltron på det goda samhället försvunnit. Wickman menar att 

punkarna känner lycka av att kunna kontrollera sin kropp i en för övrigt okontrollerbar värld 

samtidigt som hon frågar sig hur punkarna kommer att använda sig av denna styrka.251 

När Inga Wintzell och Peter Thorsson ger sin bild av de tidiga punkarnas klädsel har bilden bli-

vit mer nyanserad. Fascinationen av säkerhetsnålar och hakkors har tonats ner och man väljer 

att se tillbaka på klädseln som en möjlighet att göra något själv och gå emot det kommersiella 

och storskaliga. Wintzell menar att det viktigaste och mest centrala med punkarnas klädsel var 

att ”motverka det kommersiella modet, att inte se ut som Svensson”. Det handlar om en krav-

löshet bland punkarna där kläderna kom från second hand, ärvdes eller köptes nya i butik. Hon 

hänvisar även till den variation som fanns bland punkares klädsel, en del smälte in i gatuvimlet 

medan andra väckte stor uppmärksamhet genom provocerande slagord och symboler målade på 

plaggen kombinerat med färggranna frisyrer. Samtidigt bör man enligt Wintzell komma ihåg att 

den mer extrema klädseln bland punkarna inte tillhörde normen utan huvudsakligen förekom 

bland ett fåtal som besökt London. Men för andra punkare behövdes det i slutet av 70-talets 

Sverige inte mycket för att provocera och väcka uppmärksamhet, svart klädsel och kort hår 

räckte långt för att markera sitt motstånd till idealen bland flower power och hippierörelsen.252 

Peter Thorsson gjorde även han en åtskillnad mellan olika punkare och deras klädsel utifrån ifall 

de tog sin inspiration direkt från London och sjöng på engelska eller tillhörde den så kallade 

Rågsvedsfalangen där banden sjöng på svenska med kopplingar till proggen. Det tuffa med 

punken enligt honom var gör-det-själv-tanken där man lätt kunde se punkig ut till en låg kost-

nad. Man fixade enkelt till sina kläder själv genom att skriva dit bandnamnen med spritpenna 

eller bokstäver som man strök på själv, köpte kläder gjorde man ofta hos frälsningsarmén och 

en del gjorde även sina egna badges.253 

MODEPUNKARE & RÅGSVEDSFALANGEN - Att det redan tidigt har funnits en uppdelning bland 

de svenska punkarna har stått klart sedan länge i mitt material, det har ofta antytts att det finns 
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två olika grupper, de så kallade riktiga punkarna och modepunkarna. Namnen på dessa två 

grupper har skiftat även om det stått klart att det är samma grupper som det handlar om. Upp-

delningen bland punkarna debatteras av Stina Helmersson där de unga punkare som kommer till 

tals i artikeln tycker att modepunksen inte har förstått vad punken går ut på och bara tycker att 

det är ballt med säkerhetsnålar och hakkors.254 Göran Sellgren tycker att punkarna han ser som 

tuffa protestmusiker klarar sig fint utan säkerhetsnålar och metkrokar, det är bara punkarnas 

svans som sticker sig själva i svansen med sina nålar och krokar.255  

– Ja det var många som klädde sig punk och poserade lite tufft med säkerhetsnålen i kinden. 
Speciellt på Clash spelning såg man massor av fejk – säkerhetsnålar i kinderna på vanliga 
tonåringar.   Chris Ros och Staffan256 

När Peter Thorsson använder namnet Rågsvedsfalangen om de så kallade riktiga punkarna, tar 

han samtidigt upp problematiken med att kalla denna grupp för just Rågsvedsfalangen då det 

var många band som inte kom därifrån. Grupperingens namn har säkerligen mycket att göra 

med det faktum att det mest kända bandet Ebba Grön kommer från Rågsved. Det som känne-

tecknade Rågsvedsfalangen var att man sjöng på svenska och tyckte sig ha lite gemensamt med 

de band som sjöng på engelska.257 Han beskriver även hur uppdelningen till stor del fanns i 

början men senare mattades ut genom att många av de tidiga punkarna försvann, med stor 

sannolikhet var det just modepunkare som gick vidare till nästa trend.  Rågsvedsfalangen fick 

däremot sitt stora uppsving från 1978 i och med att punkarna ökade i antal. 258 Det var i sam-

band med detta punken fick en tydligare svensk identitet. Thorsson menar även att det var 

genom Rågsvedsfalangen den svenska musikrörelsen började se punken som något positivt och 

inte som något man tidigare bara ville ”punktera”.259 

Missförstånd genom klädseln 
Sedan punken slog igenom i Sverige har det funnits olika uppfattningar om vad punken står för, 

ofta sammankopplat med punkarnas klädsel och utseende. Åsikterna bland punkarna själva och 

massmedierna har också skiftat. Inga Rexed ser tidningspressen som sensationslysten då de 

skrev om punkare i London med säkerhetsnålar i kinderna utan att ta reda på vad som låg 
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bakom och att de därigenom skapade en felaktig attityd om punken hos folk i allmänhet.260 

Rickard Olsson menar att det är typiskt av kvällstidningarna att peka ut en ”idealpunkare” som 

en punkare med grönt hår och säkerhetsnål.261 Bengt Eriksson är inne på samma spår när han 

skriver att många har fått ”sin bild av punk-fenomenet” genom kvällstidningarna och beskriver 

även hur en ”äkta punk” klär sig i slitna och trasiga kläder med kondomer på jackan och rakblad 

kring halsen. Han tycker här att det är viktigare att lyssna mer på plattorna som släpps än att 

läsa för mycket om hakkors och säkerhetsnålar i kvällspressen262
 Peter Wahlberg från gruppen 

Kathy and the Heat menar att punkare är som vilka människor som helst, det enda som skiljer är 

annorlunda kläder och spretigt hår. Wahlberg fortsätter med att punkare som ”håller på med 

våld och säkerhetsnålar” helt enkelt har missuppfattat vad punken egentligen handlar om.263 

Användandet av hakkors och andra symboler relaterade till nazismen menar Gunnar Wesslén 

punkarna använder sig av för att provocera och reta så många som möjligt, det har helt enkelt 

varit en modetrend som senare gjort att punk och fascism felaktigt har blandats ihop.264 Det är 

inte alla som är lika förstående som Gunnar Wesslén utan Johan Peder Dahl frågar sig istället 

varför en medveten arbetartjej eller kille med insikt i klassamhället väljer att ”klä ut sig som en 

punk” med säkerhetsnålar i kinderna och kondomer på jackan. Själva tanken att bära hakkors 

som en medveten protest mot nazism är något som Johan Peder Dahl ställer sig väldigt frågande 

till.265 Totte Dellert intervjuas i Svenska Dagbladet 1977 och påpekar där hur hakkorset är en 

symbol mot våldet då punkarna är pacifister och använder nazisymboler i protest mot nazism. 

Totte Dellert fortsätter att berätta hur säkerhetsnålen symboliserar hur arbetarklassen inte kunde 

följa med modets svängningar.266 

Hur punkarnas klädsel väckte missförstånd och provocerade människor är något som bekräftas 

även långt senare. Peter Thorsson påpekar hur punken omstörtade och revolterade mot dåva-

rande ideal. Ifall en ring i örat på en kille under 70-talet var provocerande blev effekten av en 

säkerhetsnål i kinden tio gånger större.267 Punkens paroll att våga stå för vem man var är något 

som enligt honom på 70-talet var en kamp för att få se ut som man vill, även om man fick stå ut 
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med mycket.268 Micke Rip påpekar hur hemskt det var att punkarna fick stryk på grund av att de 

såg annorlunda ut av raggarna, men även av vuxna människor som ansåg sig ha rätten att slå 

punkarna på käften då de såg annorlunda ut.269 

Ja ni måste fatta att det var långt hår som gällde. Alla hade långt hår. Farsan, lärarna och t o m 
snuten hade långt... ja relativt långt menar jag, jämfört med punkarnas ostyriga snagg. Idag är 
multifärgat hår en vardags sak, men 1977 var en kort morotsfärgad frisyr ett säkert sätt att få 
ALLA att vända sig om. Hade man istället grönt eller blått, ja då var det bara psykvården nästa. 
 Peter Thorsson, Anarki i folkhemmet 2003270 

PUNK SOM INSPIRATION TILL KOMMANDE MODE – Både Inga Wintzell och Peter Thorsson för-

undras när de gör en återblick för att inse vilken inspiration punken givit både modeindustri och 

individuella modeskapare. Wintzell ger exempel på vad punkarna bidragit med i form av grova 

kängor, svart skinnjacka, metalldekorationer på kläderna och piercing där man trär ringar och 

nålar genom huden.271 När det sedan kommer till frisyrer är både Wintzell och Thorsson över-

ens om att den korta, spretiga och rufsiga frisyren är något som punkarna inspirerat till likaså 

djärvheten att våga experimentera med olika hårfärger och slingor.272 Wintzell menar 1998 att 

det bara är mohikanen som punkarna fått ha ensamrätt om, än så länge. Med en hastig titt i 

backspegeln vet vi att hon inte har riktigt rätt med fotbollsspelarna David Beckhams mohikan-

frisyr från 2001 eller Fredrik Ljungbergs svenska variant 2002 som exempel.273 

Kommersiellt 
Låt inte affärsmännen göra pengar på er. Låt dom inte bestämma hur ni ska se ut. Låt dom inte 
kastrera punkrocken och göra den till en ofarlig leksakspistol. Håll dom utanför. Sist men inte 
minst, håll ihop, gör nåt, nåt konstruktivt. Riv ner, men glöm inte att bygga upp nåt också. NÅT 
BÄTTRE!   ur fanzinet Funtime 1978274 

STORA SKIVBOLAG – RISK FÖR STYRNING & HUR PENGARNA TJÄNADES - När punk och kom-

mersialism nämns i samma mening handlar det ofta om hur stora skivbolag har köpt upp 

punken för att göra den ofarlig eller hur affärsmän sålde punkinspirerade kläder och prylar och 

därigenom tjänade stora pengar på punken. Gunnar Wesslén beskriver hur punken blev uppköpt 

av skivbolagen som samtidigt passade på att förändra den så att de nya skivköparna varken 

skulle reta upp sig på musiken eller grupperna som spelade den. Wesslén ser ett mönster där 
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punken blev mindre avskräckande och frånstötande samtidigt som det ekonomiska inflytandet 

blev större. I samma veva som detta hände började punkmusiken att exporteras av skivbolagen 

och lyftes därigenom bort från sin sociala grund.275 Christian Wigardt är inne på samma spår 

när han beskriver hur band blir uppköpta av stora skivbolag, får en ny förpackning och sedan 

blir en handelsvara som vilken deodorant som helst. Ifall bandet är samhällskritiska blir det bara 

som en extra krydda vid marknadsföringen.276 

Intervjuade Brandy Wahlen ser en risk när stora band som Clash övergår till ett stort skivbolag i 

och med att bolagen kan få för stort inflytande när de sponsrar bandets turnéer eller får möjlig-

het att censurera bandets texter. Hon ser i dagsläget ingen risk att detta skulle hända i Sverige då 

det inte finns några professionella punkband i Sverige.277 Lennart Persson bekräftar den tidigare 

bilden av hur främst den engelska punken lade sig ”beskedligt tillrätta på de mjuka mattorna i 

de stora skivbolagens direktionsrum” utan att förändra eller revolutionera musikbranschen som 

ett flertal branschfolk hade fruktat. En anledning var att det krävdes något mer än vad engelska 

frustrerande tonåringar kunde erbjuda för att få de multinationella skivbolagsgiganterna i rull-

ning. Den situation som följde var att de grupper som ansågs ha mest potential blev uppköpta av 

de stora skivbolagen när den första chocken släppt och punken förvandlades till en trend likt 

många andra när skivbolagen insåg att det fanns mycket pengar att tjäna så länge de använde sig 

av rätt marknadsföring.278 Men det är inte bara de stora skivbolagen som intresserat sig för 

punken, Lars Åberg menar att det är hög tid att ”suga in” punkbanden i musikrörelsen för att 

undvika att tvingas boka punkbanden via det stora bokningsbolaget EMA-Telstar inom kort.279 

Det var som sagt inte bara skivbolagen som såg punken som en god möjlighet att tjäna pengar. 

Lars Åberg tar upp hur modepunken hade affärsmän som Malcolm Mac Laren i ledningen vars 

stora intresse var att tjäna pengar genom bl.a. sönderrivna kläder.280 Affärsmännens profite-

rande är något som bekräftas av Janne Nilsson där han beskriver hur affärsmännen slutligen 

hann ikapp tiden, polerade fasaden innan de kunde tjäna stora pengar på att själva sälja sönder-

slitna och blixtlåsprydda t-shirts.281 Mats Olsson berättar hur den exklusiva designern Zandra 

Rhodes väljer att sälja säkerhetsnålar med ädelstenar samt sönderrivna plagg med kedjor, allt 

                                                

275 Gunnar Wesslén, ”Punk – musiken som struntar i det mesta”, 780119, källa 26. 
276 Christian Wigardt, “Ebba Grön e röd” (1980), s 23, källa 39. 
277 Inga Rexed, ”Vår punk bild – Är den sann” (1978), s 7, källa 2. 
278 Lennart Persson, ”Popmusiken 1977-78” (1978) s 354, källa 47. 
279 Lars Åberg, Ta punken på allvar” (1978), s 17, källa 8. 
280 Ibid.  
281 Janne Nilsson, ”Den nya musikrörelsen” (1985), s 105, källa 1. 
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för att inte överge sina ”rich kids”.282 Punkarnas klädsel fick en ny och bredare målgrupp. 

Punkarna själva såg inte med blida ögon på den köphets de allt mer omgavs av. Inga Rexed 

refererar till fanzinet Funtime som varnar sina läsare ”mot allt punk-tjafs som säljs”. Funtime 

menar däremot att punkarna själva ska bestämma hur de ska se ut och inte överlåta den biten till 

affärsmännen. Det är viktigt att hålla affärsmännen utanför för att undvika att de gör punken till 

”en ofarlig leksakspistol”.283 

MOTSTÅNDET MOT KOMMERSIALISMEN - Punkarnas egen inställning till kommersialismen var 

inte positiv och många motarbetade den på olika sätt. Jan Peterson menar att många nya band 

bildas för att banden själva vill kunna påverka sina livsvillkor och att det kan ses som en reak-

tion ”mot kommersialismen och dess sjukligheter”.284 Lars Åberg menar att punkarna vill ha 

tillbaka det enkla och självklara när de reagerar mot de välkammade paket som erbjuds av både 

kommersialismen och kulturrörelsen. Musiken handlar enligt punkarna om att spela för att få fram 

ett budskap som ingen annan för fram, inte om kändisskap eller pengar.285 Musikrörelsen såg det 

naturligt att få med sig punkarna i kampen mot kommersialismen då många punkare strävar 

efter att arbeta icke-kommersiellt.286 Håkan Lahger menar att den nya musiken som strömmar 

från källare och garage är klart antikommersiell då ungdomarna från betongförorterna söker egna 

vägar istället för att hålla fast vid gamla illusioner om etablissemanget.287 Enligt Janne Nilsson 

agerade punken mot både modets snabba trender och kommersialismen då man ville skapa 

något själv utan att påverkas och styras av affärsmän. Den stora dödsstöten för punken och det 

uppror den startat, både musikaliskt och socialt, kom när punken höll på att bli accepterad. Punk-

arna blev lurade av vuxenvärlden som nu hade tagit chansen att profitera på sina egna barn.288 

Musik och spelningar 

Musiken 
HUR ALL MÖJLIG MUSIK BÖRJAR KALLAS PUNK - Till en början var situationen smått förvirrad 

när det gällde att namnge den nya musiken. Gunnar Salander beskriver en kaotisk situation där 

många band trodde att punkmusiken blev bättre ju sämre man spelade.289 Lars Åberg menar att 

                                                

282 Olsson, Mats, Expressen, 780107, källa 27A. 
283 Inga Rexed, ”Punk o sånt: Fanzines” (1978), s 11, källa 17. 
284 Jan Peterson, ”Saxat ur kontakten”, Musikens Makt (1979), nr 11-12, s 7, källa 9B. 
285 Lars Åberg, ”Ta punken på allvar” (1978), s 17, källa 8. 
286 Stina Helmersson, ”Punken på väg att rentvås”, 781030, källa 34B. 
287 Håkan Lagher, ”Blågula protestrockare” (1980), s 330, källa 42. 
288 Janne Nilsson, ”Den nya musikrörelsen” ( 1985 ), s 105, källa 1. 
289 Gunnar Salander, ”Rockmusiken har kommit ur sin återvändsgränd” (1978), s 241, källa 45. 
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begreppet punk vidgas dagligen ifall man utgår från svenska musikrecensioner kring 1977. Vid 

den här tiden ryms allt från Rolling Stones, hård rockmusik, ”stenkrossarrock” och pubrock 

inom den nya etiketten punkrock.290 Även Bengt Eriksson menar att all möjlig rockmusik börjar 

buntas ihop av skivindustrin och etiketteras som punk trots att musiken nödvändigtvis inte 

behöver ha speciellt mycket gemensamt. Eriksson har en obesvarad teori som gör gällande att 

åldern på bandmedlemmarna har en viss betydelse när de betecknas som punkband eller inte. Ju 

yngre bandmedlemmar, desto större chans att de ses som punk.291  

BESKRIVNING AV SJÄLVA MUSIKEN - När punkmusiken ska beskrivas i mina källor kan man 

utläsa några återkommande teman som (1) snabbhet och tempo, (2) aggressiv och enkel musik 

som är lätt att spela samt (3) hur musiken ofta kännetecknas av fullt ös och en uppkäftig attityd. 

1) Snabbhet och tempo - När musik ska beskrivas brukar musikens tempo ofta förekomma och 

det är inget undantag med punkmusiken, det som däremot skiljer är kanske just hur man gör det. 

Bengt Eriksson beskriver punken som störtloppssnabb musik och enligt Håkan Lahger och 

Thore Sonesson är punkens musik bullrig och går fort, fort.292 Bertil Håkansson menar att punk-

musikens enorma tempo härstammar från storstäderna där majoriteten av punkarna finns.293 

Bengt Eriksson är också inne på att musiken påverkas av vart banden kommer ifrån och gör en 

jämförelse mellan den förbannade och snabba punk som spelas på Oasen och den musik som 

spelas av olika band i skånska Klippan där det handlar om en ”svensk pop” som också skildrar 

verklighetens Sverige, fast från ett mindre skånskt samhälle.294 Skillnaden mellan rock och 

punkrock är att det är fullt ös hela tiden i ett snabbt tempo där musiken också är hårdare och 

mer rakt på.295 Gunnar Wesslén jämför punkmusik med tidiga låtar av the Who med skillnaden 

att punken spelas ”dubbelt så snabbt”.296 

2) Aggressiv och enkel musik som är lätt att spela - Det som enligt många är vanliga känne-

tecken kring punken är hur musiken kan upplevas som aggressiv samt är lätt att spela. Bengt 

Eriksson tar KSMB, Ebba Grön och Incest Brothers som exempel på grupper som inspirerats av 

brittiska gruppen Clash i sin snabba och aggressiva punkmusik.297 Håkan Lahger antyder 

samma sak om punkmusiken som han beskriver som en enkel musik med få ackord där allt 

                                                

290 Lars Åberg, ”Punktera punken och stärk musikrörelsen” (1977), s 15, källa 13. 
291 Bengt Eriksson, ”Punk – kan det va´ nåt?”, (1977) sidan 7, källa 15. 
292 Ibid.; Håkan Lagher, och Thore Sonesson, ”Punk o sånt: Ebba Grön”, (1978), s 12, källa 19. 
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centreras kring en stark känsla. När han beskriver musiken på en spelning med Ebba Grön 

handlar det om energisk, uppkäftig och högljudd musik.298 Också när en av medlemmarna från 

Ebba Grön ska beskriva bandets egen musik tas aggressiviteten upp igen samt hur bandet själva 

kallar musiken ’anti-rock’ utifrån att ”vi ställer inte upp på den svenska punken”. Uttalandet 

grundar sig på att Ebba Grön var det enda punkbandet med ett svenskt namn och sjöng sina 

egna låtar på svenska vid en punkgala i Rågsved.299 

Just de förutsättningar som enligt Gunnar Wesslén gör att alla kan börja spela punk hemma när 

musiken är så enkel med hjälp av egenhändigt gjorda förstärkare har också en baksida i form av 

att musiken begränsas av dessa förutsättningar.300 Stina Helmersson är inne på samma spår som 

Gunnar Wesslén när hon beskriver punkmusiken som ”enkel och hård” samt tar upp de enkla 

tekniska förutsättningarna för ett punkband i jämförelse med hur många tidigare band under 70-

talet krävde avancerade musikanläggningar och mängder med förstärkare.301 När Rickard Ols-

son intervjuar bandet Slobobans Undergång menar de att bara för att punken ursprungligen 

spelades på tre ackord är det inget man behöver hålla fast vid. De anser att ifall vissa band är 

nöjda med att spela på tre ackord så gäller det inte alla då många vill utveckla sin musik. De tar 

som exempel att en person som spelat gitarr i tio år har hunnit utvecklas och inte ligger kvar på 

samma nivå som när man började spela.302 Gaby Wigardt har en mindre positiv syn på punken 

och menar att det framgick av en konsert med Sex Pistols att medlemmarna inte behövde kunna 

spela och går så långt att hon menar att:303 

 I den mån man kan kalla detta för musik är den dålig. Ibland glimtar lite av 50-talsrocken fram 
men det är sällan.   Gaby Wigardt, Svenska Dagbladet 1977304 

Två av källorna har gjort en mer metodisk beskrivning av punkmusiken och även om Gunnar 

Wesslén beskriver musiken i Sverige och P. Tagg musiken i England finns det stora likheter. 

Några av dem är hur tempot i musiken ofta är högt eller mycket högt, innehåller knappast några 

solon eller ”improvisatoriska utsvängningar” samt hur sången ofta beskrivs som rå och skri-

kig.305 Håkan Lahger och Thore Sonesson tar gruppen Skabb som exempel där sångaren Janne 

är väldigt tydlig och textar låtarna för att publiken ska höra vad han sjunger, något mycket 

                                                

298 Håkan Lagher, ”Blågula protestrockare” (1980), s 330, källa 42. 
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ovanligt.306 De tidiga attityderna inom punken kunde enligt Stina Helmersson ofta liknas vid 

”ner med hela skiten” eller ”snart smäller allt i luften” förändrades med tiden när både texter 

och musik blev mer nyanserade.307 

3) Fullt ös och uppkäftig attityd - Attityden kring musiken beskrivs som entusiasmerande.308 Hans 

Axel Holm ser däremot punken som kraftfull och ibland skrikig, inte direkt något som lägger sig 

”som bomull kring hjärtat”.309 När Bengt Eriksson ska beskriva musiken som spelas på Oasen 

använder han ord som förbannad och snabb.310 Håkan Lahger är även han inne på samma spår i be-

skrivningen av musiken som han betecknar som ett högljutt uttryck på gränsen till ursinne. När han 

tar bandet Ebba Grön’s musik som exempel betecknar han den som både ”uppkäftig och fylld av 

energi”.311 Christian Wigardt menar att Ebba Gröns musik bör upplevas live eller levande som han 

själv säger.312 Ebba Gröns val av musik som uttrycksmedel utgår från att musiken kan vara ilsken, 

aggressiv och frustande. Håkan Lahger och Thore Sonesson menar att musiken inte behöver vara 

rock eller att det ska handla om musik överhuvudtaget men att Ebba Grön har valt detta medium för 

att förmedla känslor och tankar om verkligheten de själva lever i och även vill förändra.313 

Så när en tid har gått och man gör återblickar på punkmusiken är det inte mycket som har för-

ändrats från de dåtida källorna. Det handlar ofta om frustration och raseri i ett extremt tempo 

med en enkel musik där tekniska finesser och spelskicklighet ofta får stiga åt sidan. Inga 

Wintzell beskriver hur musikernas förutsättningar ofta var ganska dåliga när de började spela 

punk då de startade oavsett ifall de kunde spela eller inte.314 Att tempot inom punkmusiken ofta 

är högt bekräftas av Lars Lilliestam som menar att tempot var ”extremt snabbt” eller ”rasande” 

som Wintzell beskriver det.315 

Med eller utan förkunskaper började de spela sin egen musik, enkel tekniskt sett, men påträng-
ande aggressiv, precis som texterna.   Inga Wintzell, Fataburen 1998316 

När KG Johansson gör en jämförelse mellan punk och hårdrock ur en musikalisk synvinkel 

anser han sig hitta mycket spår av hårdrocken inom punken trots att punken kom som en reak-
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tion på hårdrocken. Den stora skillnaden han lyfter fram är att punken spelades snabbare och 

mer brutalt på några få enkla instrument där långa solon som hade smickrat gitarristernas egon 

nu var lagda åt sidan.317 Lars Lilliestam lyfter även fram hur det musikaliska uttrycket ofta 

präglades av desperation samt var både våldsamt och högljutt när sångaren ofta ”vrålar fram 

texten”.318 KG Johansson menar att punkband inte kan bli rockstjärnor och turnera världen runt 

då det skulle bli en slags självmotsägelse och utifrån detta faktum har sin egen undergång 

inbyggd. Han menar även att ”den musikaliska formen” efter ett par år på nacken kan börja 

kännas begränsande och ger två exempel på utvecklingsmöjligheter. En variant är att ”städa till 

sig” där han menar att låten ’Should I stay or should I go’ med The Clash inte är mer extrem än 

någon låt av Rolling Stones. Ett annat alternativ är att utveckla musiken till hardcore där 

musiken blir ännu snabbare än punk.319   

PUNKENS PÅVERKAN PÅ MUSIKEN OCH SYNEN PÅ MUSIK - Punkens påverkan och synen på 

musiken handlar enligt Janne Nilsson främst om en musikalisk revolution. En annan viktig 

aspekt punken fört med sig är att intresset och marknaden för ny musik blivit bredare samtidigt 

som många av dem som inspirerades av punken 1977 fortfarande håller på.320 Just att ta ner 

musiken på marken för att man ska kunna identifiera sig med dem som spelar som då ses som 

musiker och ej högt uppsatta ”gudar” är en del av punkens attityd enligt Inga Rexed.321 Hon 

stöds här i sitt resonemang av både Kristina Lindell och Gunnar Salander. Kristina Lindell 

menar att punkens musik kännetecknas av raseri, var tafflig och var inte nyskapande utan bara 

mer rasande än den rock som spelades under 1950- och 60-talet. Kristina Lindell tycker att det 

var viktigt att just de stora stjärnorna inte fick stå ostört i rampljuset och att representanterna för 

skivbolag fick tänka om när musiken flyttades ner till marknivå och då började utvecklas.322 

Gunnar Salander anser att en stor del av musiken lät illa men följer Lindells resonemang när 

han belyser vikten av att musiken togs ner på marken och blev tillgänglig för en större massa.323 

PUNKMUSIKEN JÄMFÖRS MED TIDIGARE GRUPPER I MUSIKHISTORIEN - När föregångare till 

punken ska utses och man ser till musikaliska likheter dras parallellerna ofta till det tidiga 60-

talet då en stor popvåg drog över både Sverige och stora delar av västvärlden. Sivert Bramstedt 

drar en musikalisk parallell mellan Sex Pistols och popgrupperna från England som under tidigt 

                                                

317 KG Johansson, Rockens århundrade, (1999) sidan 158, källa 37. 
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60-tal slog igenom. Han ser inte punken som någon ny ”musikalisk revolution” med sina låtar 

byggda på 3 ackord kring trummor, bas och gitarr utan snarare både lite snabbare och stökigare 

än de grupper som kom fram under tidigt 60-tal. Samtidigt gör Bramstedt ingen värdering av 

vilka grupper som anses bäst utan tycker snarare att punkbanden kan jämföras med dåtidens 

genomsnittliga källarband utan att vara varken bättre eller sämre.324 Bramstedts åsikter delas till 

viss del av Lars Åberg som jämför punkgrupper med hur brittiska Rolling Stones lät 1963, men 

här tar likheterna slut då Lars Åberg menar att punkarna låter ”mycket sämre” än Rolling 

Stones.325 Rickard Olsson gör även han en jämförelse mellan 60-talets musik och punken och 

lyfter då fram hur texterna speglade ett 60-tal fyllt av uppsving i jämförelse med dagens texter 

som speglar ett hårdare klimat.326 Men Christian Wigardt ger en annorlunda bild av punken 

eller den nya vågen som den också kallades och menar att snabb, aggressiv rock spelades i Råg-

sved innan den nya vågen kom på tal. Just definitionen ”den nya vågen” är enligt Christian 

Wigardt inget nytt utan var även så musiken på skivan ”Bingo-toppen” från 1967 kallades.327 

Spelningar 
När punkspelningar ska beskrivas handlar det självklart ofta om ett högt tempo och hög volym i 

likhet med musiken som spelas. Ett flertal källor tar tydligt upp hur gränsen mellan scen och 

publik suddas ut med mer eller mindre på spelningar med kaosartade scener som följd.328 Gösta 

Flemming beskriver hur man knappt kunde se Ebba Grön under deras extranummer på en spel-

ning då stora delar av publiken pogade (dansade) på scenen.329 Christian Wigardt ser de kao-

tiska spelningarna med Ebba Grön som en positiv motsats till de stora och passiva konserterna 

som var vanliga på Hovet eller Scandinavium där ”man sjunker ner i stolen med ljudmattan 

över sig, noggrant bevakad av stränga vakter”.330 

– Därför var det förklarligt att det blev trängsel både utanför och inne i den trånga lokalen. Och 
den blev inte mindre när Ebba Grön drog igång och fick en stor del av publiken att dansa med i 
vansinnigt tempo.  Tempot höll till en början bara en halv låt. Sen gick propparna.    
  Mars Lundgren, Musikens Makt 1978331 
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Men det var nog inte alltid alla band tyckte det var så kul att spela. Håkan Lahger och Thore 

Sonesson lyfter fram en spelning på Jarlateatern i Stockholm med lokala punkband där bandet 

Bed Bugs skulle inleda. Bandets beskrevs som att ”vissa i bandet verkade ha sett sina instru-

ment för första gången den här kvällen” och de hade nog inte heller bästa förutsättningarna när 

delar av publiken stänkte öl på medlemmarna då banden efteråt var mer populära. Men Lahger 

och Sonessson väljer att framhålla att publikens entusiasm berodde på mer än alkohol i sam-

band med skolavslutningen, nämligen en känsla av att delta och aktivt uppleva någonting istäl-

let för att passivt titta på. Sedan kan det kanske ses som en självklarhet från Lahger och Sones-

sons sida att en punkspelning kunde beskrivas som en både vild och spännande upplevelse ifall 

man jämför med tidigare proggband.332 

Skillnaderna mellan att spela i storstäderna och på mindre orter är något gruppen Slobobans 

Undergång främst ser handlar om en större popstjärnestämpel ute i landet där de till och med 

kan få skriva autografer i samband med spelningarna. Då det finns mycket mer spelningar att 

välja på i storstäderna blir det enligt dem ofta roligare att spela på mindre orter där en spelning 

ofta blir en större händelse som uppskattas mer. De framhåller att meningen med ett band är just 

att spela ute då det är så kul. 333
 Ifall miljön på spelningarna var positivt laddad, lurade det enligt 

Gunnar Wesslén ofta trubbel runt hörnet. En brittisk tradition som överförts från England till 

Sverige var just bråk mellan punkare och Teddy Boys (liknar svenska raggare). I England 

kunde man under lördagar bege sig till Kings Road i Chelsea för att se dagens bråk mellan 

Teddy Boys och punkare. I Sverige har raggarna istället vid ett flertal tillfällen valt att vänta ut 

punkarna från sina spelningar innan de gick till attack, bråken spreds enligt Wesslén så långt 

som till rubriker i brittisk musikpress.334 

Tjejer 
När det kommer till tjejer inom punken skrivs det till en början väldigt lite i mitt material, bara 3 

dåtida källor och 2 nyare källor nämner ämnet överhuvudtaget. Sedan uppkommer en intressant 

skiftning mellan de dåtida och de mer nutida källorna. Mats Lundgren menade att det var 

”tråkigt nog väldigt få tjejer” på kvällens konsert på Oasen 1978.335 Han ackompanjeras av 

Håkan Lahger som 1981 menar att det fortfarande tyvärr är för ”få tjejer som spelar”, trots att 

det minst sagt har exploderat av källarrockband under de senaste åren varav många inkluderat 

                                                

332Håkan Lagher och Thore Sonesson, ”Punk o sånt: Ebba Grön” (1978), s 12, källa 19. 
333 Rickard Olsson, ”Slobobans Undergång” (1981), s 19, källa 11. 
334 Gunnar Wesslén, ”Punk – musiken som struntar i det mesta”, 780119, källa 26. 
335 Mats Lundgren, ”PUNK konsert på hemmaplan” (1978), s 24, källa 7. 



 57

tjejer. Bandet Mögel beskrivs som ett av de mest spännande unga banden i landet och andra 

band som omnämns av Lahger är Tetra Pack, Usch och Pink Champagne.336 Lars Åberg menar 

1977 att punken exploateras kommersiellt och därigenom att ”stampandet på tjejer” är en del av 

detta. Hela artikeln ger en generellt sett mycket dålig och negativ bild av punken.337  

Bilden som ges av de nyare källorna ser däremot annorlunda ut. Under parollen ”Vi kan själva 

skapa musik. Alla kan spela, men behöver inte utmärka sig. Vi accepterar varandra.” menar 

Inga Wintzell att tjejerna började träda fram, det enda bandet följt av det andra,  med namn som 

Tant Strul, Mögel och Tampax Street.338 Även Lars Lilliestam är inne på att det med punken 

dök upp fler tjejband än om man jämför med musikrörelsen där tjejerna hade varit ganska 

undanskymda. Fler band som omnämns här är Pink Champagne och Usch.339 

Musikrörelsen 
Då den progressiva musikrörelsen var den främsta antikommersialistiska föregångaren i tid till 

punken i Sverige har åsikterna varit många och skilda i frågan om hur punken bör ställa sig eller 

ställas i förhållande till musikrörelsen. Hur åsikterna har sett ut har delvis varit beroende på när 

man belyser frågan då en svängning har skett från en helt och hållet negativ hållning till punken 

för att senare övergå till en alltmer positiv bild.  

Från att ha länge ha diskuterat vilken sorts musik som var mest progressiv, svensk folkmusik eller 

rock, fick den svenska musikrörelsen en ny tvist på halsen enligt Bengt Eriksson och Mats Lund-

gren när unga punkband anklagade ”åldringarna” inom musikrörelsen för att inte känna till 

problemen som var vanliga bland dagens ungdomar, spela ”tråkig” rock eller tvinga på de unga 

politiska ståndpunkter.340 Lars Åberg menade däremot att punken är en logisk fortsättning på 

musikrörelsen utifrån bådas gemensamma inställning till antikommersialism, att man ska spela 

själv samt att biljetter till spelningar ska vara billiga.341 Håkan Lahger och Thore Sonesson är inne 

på samma spår som Åberg, nämligen att punken kan vara början på en annorlunda musikrörelse, 

men inte nödvändigtvis en helt ny. Lahger och Sonesson grundar sin åsikt på den punk som fanns 

efter att Sverige ”träffats av unkna kommersiella vindpustar”.342 Ett tidigt argument från 

                                                

336 Håkan Lagher, ”Blågula protestrockare” (1980), s 332, källa 42. 
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musikrörelsens sida var att punken var opolitisk. Denna bild fick musikrörelsen ändra på då det 

var många punkband som spelade på Rock mot rasism-konserter och i april 1979 även bildade 

organisationen Rock mot arbetslöshet.343 

Mats Lundgren ger en bild av Musiknätet Vaxholm (MNW), ett av de största skivbolagen inom 

den svenska musikrörelsen, som att de alltid varit intresserad av ny musik och varit på hugget, 

undantaget kom med punken som man först förbisåg helt och hållet. En anledning Lundgren ger 

är att bolagets roll förändrades i samband med punken, från att ha kunnat sitta och vänta på att 

olika band ska kontakta dem för att spela in skivor fick man övergå till att själva söka efter den 

nya musiken. Bytet av arbetssätt skedde inte över en natt och när man väl började komma ut 

möttes bolaget av många band som i första hand ville spela live och inte var så intresserade av att 

spela in sin musik på skiva då den ansågs död. Med tiden har kontakten mellan musikrörelsen och 

punken eller nya vågen som den också kallats blivit allt bättre och viljan att spela in skivor har 

ökat bland banden.344 Musikgruppen Fiendens Musik menar att musikrörelsen inte är död då 

samarbetet mellan band från musikrörelsen och nya unga grupper fungerar alldeles utmärkt.345 

Punken – en ny våg eller en helt ny musikrörelse? 
Ifall man ska se banden som en ny våg av den redan existerande svenska musikrörelsen eller 

som något helt nytt, en egen musikrörelse, finns det skiftande åsikter om. Jan-Olof Schill från 

MNW uttalar sig i Aftonbladet och menar att punken kan ses som en ”pånyttfödd musikrörelse” 

och är därmed en ny generation av den svenska musikrörelsen som det både är viktigt att sam-

arbeta med och ta tillvara på. Inspirationen har härstammat från den brittiska punken som 

utvecklats av de unga till att sjunga och skriva på svenska utifrån sin egen situation.346 Lars 

Åberg menar att den svenska punken kan ses som ”en ganska logisk fortsättning på den ’gamla’ 

musikrörelsen” i enlighet med ett uttalande av Bengt Eriksson i Aftonbladet 780702. Lars 

Åberg anser vidare att punken i dagsläget ej hunnit fastna i ”rockgröten” utan rör sig i samma 

spår som den tidigare musikrörelsen genom att båda rörelserna utgår från ett antikommersialis-

tiskt ideal där det var naturligt att man spelade själva och att biljetterna till spelningarna då även 

var låga. Ett ypperligt tillfälle för den gamla musikrörelsen att ”hänga på”.347  

                                                

343 Bengt Eriksson, ”Popmusiken 78-79” (1978), s 363, källa 48. 
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Jan Peterson ställer sig däremot frågande till begrepp som ”den NYA musikrörelsen”. Finns det 

verkligen någon ny musikrörelse som journalisterna påstår eller kallas rörelsen för ny eftersom 

de som anser detta är unga? Peterson ser inget självklart svar på dessa frågor trots att han ser det 

som viktigt.348 Peterson väljer även att lyfta fram de kultur- och musikföreningar som skjuter 

upp som svampar i jorden i förorter till Stockholm av folk som tröttnat på att tvingas åka in till 

city för att se en spelning. När detta nu händer kopplas det ihop med punken eller nya vågen 

som den ibland kallas. Han ser det inte som en självklarhet att se detta som en ny musikrörelse, 

utan snarare som ett andra uppsving eller en andra våg när det enligt honom i punken finns 

mycket likheter med den tidigare musikrörelsen som just varit baserad på musikverksamhet som 

kommit till uttryck i egenhändigt bildade musik- och kulturföreningar. Peterson ser slutligen 

punken och musikrörelsen som en enda musikrörelse med många delar där punken har kunnat 

dra nytta av de erfarenheter musikrörelsen samlat på sig under åren.349 

Motståndet till musikrörelsen – den passar inte våra villkor 
När punken först började synas och göra sig hörd i Sverige var det till en början med ett ömsesidigt 

stort motstånd både till och från den svenska musikrörelsen. I mina källor har jag sett tre huvudsak-

liga anledningar till motståndet från punkarnas sida. Det handlar om en kritik mot att professiona-

lismen med tiden tog ett allt starkare grepp om musikrörelsen, en utvecklad vi och dom-känsla spred 

sig som även ledde till en kombination av att punkens budskap inte nådde fram till musikrörelsen 

samtidigt som musikrörelsen till en början inte var villiga att lyssna till punkens budskap. 

Kritiken mot professionalismen inom musikrörelsen är något som växer fram med åren. Inga 

Rexed lyfter fram hur en del band inom musikrörelsen har kommit ifrån vad de egentligen 

sjunger om och tar bandet Motvind som exempel. Rexed gör en jämförelse med punkband i 

Göteborg som har sina vanliga jobb vid sidan av musiken och inte lever på musiken som Mot-

vind.350 Bertil Håkansson väljer att se positivt på den kritik som riktas från punkleden mot 

musikrörelsen utifrån det faktum att mycket av musikrörelsens ”egenaktivitet” har försvunnit i 

samband med att ”proffstanken” har börjat ta mer plats.351 Bengt Eriksson är den senaste källan 

av dessa tre och vid år 1980 ger han en återblick på situationen. Han lyfter fram att punkens 

motstånd till musikrörelsen inte handlar om själva rörelsen utan snarare på sättet den utveckla-

des, främst hur professionalismen fick företräde gentemot ”allaktivitet och allmusik” där alla 
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uppmuntrades att delta och ingen ansågs bättre än den andra. Eriksson ser professionaliseringen 

som ett sätt för musikerna att nå ut genom turnéer och album i Sverige. Baksidan av detta är 

bildandet av ett ”proffsigt A-lag” med hög medelålder bland musikerna och även en dålig åter-

växt för nya band då en del amatörer ”skrämts till tystnad”.352 

Till en början var glappet stort mellan punken och den svenska musikrörelsen. Mycket handlade 

enligt Janne Nilsson om att de unga punkarna inte ansåg att musikrörelsen fanns på deras villkor 

då deras ålder och situation såg helt annorlunda ut. Nilsson tar som exempel hur musikrörelsen 

vid det sena 70-talet hade börjat nära sig det svenska folkhemmet353 – något punken till stor del 

revolterade mot. Bengt Eriksson är inne på samma spår som Nilsson och tar upp hur musikrö-

relsens ”åldringar” anklagades för att inte känna till de unga punkarnas situation av idag och helt 

enkelt bara försöka tvinga på dem politiska lösningar på allt och sist men inte minst, spela ”tråkig” 

rock. Musikrörelsen gjorde sitt bästa med att slå tillbaka genom att kalla punken opolitisk.  Men 

enligt Eriksson var det en mindre lyckad strategi då många av de stora punkbanden spelade på de 

svenska Rock mot rasism-konserterna.354 Även Håkan Lahger stämmer in i punkens kritik av 

musikrörelsen och ser det inte som något konstigt att den unga och arga generationen punkare 

varken litar på etablissemanget eller den kommersiella skivindustrin. Men han påpekar även hur 

musikrörelsen och den politiska vänstern har fått utstå mycket kritik för att vara ”stelbent, tråkig 

samt musikaliskt konservativ”.355 Håkan Lahger och Thore Sonesson tar gruppen Ebba Grön som 

exempel och menar att det inte är konstigt att de inte känner någon gemenskap med banden från 

musikrörelsen då deras texter är anpassade för en äldre och mer progressiv publik.356 

Dom som skriver texter om förortsbarnen för den progressiva medelålderspubliken.     
  Håkan Lahger och Thore Sonesson, Musikens Makt 1978357 

Ifall motsättningarna var som störst i början när punken kom så började det hända saker med tiden 

i relationen mellan punken och musikrörelsen, men det skedde i olika takt i landet. Intervjuade 

Lars Sundestrand ger 1980 en bild av stora motsättningar i Göteborg där punkband och musikrö-

relseband inte ens spelade på samma konsert till skillnad från Stockholm där gemensamma kon-

serter hölls.358 Stina Helmerssons syn på saken handlar om en musikrörelse som inte riktigt 

hängde med och såg den nya ”säkerhetsnålspunken” som ett hopplöst fall samtidigt som punkarna 
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själva tyckte att musikrörelsen var samma sak som ”en samling tröga småfetingar i 30-årsåldern”. 

Ingen bra början kan tyckas, men från hösten 1978 började punksinglar att distribueras via både 

SAM och Plattlangarna.359 Mats Lundgren tar även upp den nya situationen där musikrörelsens 

skivbolag tvingades söka efter punkband som ville spela in. Enligt Tore Berger som intervjuas så 

missade den annars så nyfikna musikrörelsen först punken. Till att börja med var inte heller alla 

band intresserade av att spela in skivor då musiken ansågs dö. Denna åsikt ändrades med åren och 

Tore Berger anser att konkakten mellan punken och musikrörelsen vid 1980 har blivit bra.360 

Relationen var som sagt inte den bästa när punken plötsligt började dyka upp runtomkring i 

Sverige och kräva uppmärksamhet från bland annat musikrörelsen. Lars Åberg menar att många 

av punkarna såg musikrörelsen som ”en samling insnöade nötter, som delar ut recept mot sam-

hällets krämpor” och fortsätter sedan att beskriva musikrörelsen med ”Den som vet allt behöver 

inte lyssna – och blir därför inte heller tilltalad”.361 Bengt Eriksson lyfter även han fram hur 

musikrörelsen inte nått fram till punken som under sitt första stadium i Sverige huvudsakligen 

sjöngs på engelska. Det som däremot lockade dessa punkare var den unga rocken från 

England.362 Även Johan Peder Dahl ser under 1977 punkens bristande intresse för musikrörel-

sen som ett stort nederlag och undrar ifall det var en ”egen musikkultur” punken var tänkt att 

skapa och inte bara hänga på en välpacketerad ungdomsrevolt från USA och England.363 

Samarbete och försoning mellan punken och musikrörelsen 
Ifall relationen mellan punken och musikrörelsen i början var allt annat än positiv och öppen 

började det faktiskt hända en del saker med tiden, däribland började ett samarbete ta form. En 

vanligt förekommande åsikt till varför situationen ändrades handlar om att båda grupperna ville 

kämpa emot kommersialismen, punkarna började inse att musikrörelsen bestod av mer än gamla 

kommunister och musikrörelsen insåg att punkarna var här för att stanna. Samtidigt finns det 

röster som antyder hur punkarna ”bara accepterades’” av musikrörelsen utan att ”helt godkännas”. 

Kommersialismen är just vad både Janne Nilsson, Jan Peterson och Stina Helmersson lyfter fram 

som den förenande faktorn som fått musikrörelsen att acceptera punken och tvärtom. Nilsson menar 

att de två grupperna med tiden upptäckte att ensam inte alltid var så stark. Den alternativa rörelse 

som börjat växa sig stark i början av 70-talet i samband med musikrörelsen i form av bokningsfir-
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mor, skivbolag, distributörer och föreningar var något som punken inte kunde klara sig utan då de 

ville stå utanför den kommersiella musikbranschen. Men det var inte bara punken som hade fördelar 

genom musikrörelsen, punkbanden blev ett måste ifall musikrörelsen ville överleva.364 Peterson lyf-

ter fram situationen från Kontaktnätets (riksorganisation för ideella kulturföreningar) sida med 

mängder av kultur- och musikföreningar, en del som var anslutna och en del som avvaktade, och 

menar att alla dessa föreningar har bildats för att man vill påverka sin egen livssituation samtidigt 

som det är en kamp mot kommersialismen.365 När Bernt Andersson på skivbolaget Nacksving, ett 

av bolagen inom musikrörelsen, intervjuas i Aftonbladet ser han det som något naturligt för musik-

rörelsen att ta med de delar av punkrörelsen som är motståndare till kommersialismen i vad han 

kallar för ”den musikpolitiska kampen mot kommersialismen”.366
 När punkbandet Black Nails 

intervjuas i Aftonbladet tycker de att många band inom musikrörelsen har både bra musik och tex-

ter. De lyfter fram Nationalteatern som exempel. Däremot tycker de att en majoritet av banden är 

tråkiga.367 Helmersson är även inne på att det finns en mer positiv bild av musikrörelsen hos punken 

och när de väl kommit i kontakt med varandra har musikrörelsens tidigare stämpel på sig om att 

bara var en grupp insnöade och halvgamla kommunister mer och mer börjat att försvinna.368 

Så punkarna hade med tiden börjat komma överens med musikrörelsen. Men hur såg det 

egentligen ut från andra sidan, vad tyckte egentligen musikrörelsen om punken? En intressant 

aspekt som Bengt Eriksson tar upp är hur musikrörelsen i sitt motstånd till punken verkar ha 

glömt all kamp och motstånd de själva gick igenom i början. Han lyfter fram ett citat om gruppen 

Gunder Hägg369 från tidningen Hifi & Musik under sent 60-tal: ”Gruppen består av amatörer, som 

alla är i behov av en Hermodskur i det mesta... Dess enda nuvarande funktion är att skrämma bort 

en eventuell publik...”.370 Eriksson menar vidare att en majoritet av musikrörelsen vid 1980 delvis 

har bytt attityd och ”accepterar punken som progressiv musik”. Traditionella bolag inom 

musikrörelsen har vid den här tiden både gett ut och distribuerat skivor med punkgrupper. 

Eriksson lyfter fram Leif Nylén, trummis och låtskrivare i Blå Tåget, som ett stort undantag då 

han är den enda av ”musikrörelsens åldersmän” som brukar synas på punkspelningar. Det faktum 

att punkplattorna musikrörelsebolagen gav ut oftast var singlar som finansierades av banden 

själva tycker Eriksson säger en hel del om relationen mellan punken och musikrörelsen.371 Lars 
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Åberg har bytt sida ordentligt från att ha varit känd för att vilja ”punktera punken” till att det 1978 

är på tiden att musikrörelsen börjar ”ta punkbanden på allvar” och involvera dem i musikrörelsen 

eftersom han annars befarar att man kommer att tvingas boka dem via EMA-Telstar.372 

En viktig händelse i relationen mellan punken och musikrörelsen var när Ebba Grön 1980 valde 

att göra en cover på Blå Tågets ’Den ena handen vet vad den andra gör’ och samtidigt som de 

förenklade texten döpte de även om låten till ’Staten och kapitalet’.373 Alf Björnberg ser denna 

gränsöverskridande händelse som ett uttryck på sambandet mellan de två rörelserna. Han hänvi-

sar även till ett flertal debattinlägg under åren 1977-79 i Musikens Makt som visar på den 

misstänksamhet och det oförstånd som tidigare förekom från musikrörelsens sida gentemot 

punken. Men bara för att Ebba Grön gör en cover av Blå Tåget behöver inte allt vara frid och 

fröjd mellan punken och musikrörelsen enligt Björnberg och antyder att motsättningar även 

fanns på ett djupare plan där musikrörelsen stod för en verbalt formulerad samhällskritik som 

kan jämföras med punken som utgick från en mer känsloladdad protest med tyngd på ett musi-

kaliskt och inte ett verbalt uttryck.374 Lars Lilliestam tar fram en till aspekt i relationen mellan 

punken och musikrörelsen, vilket språk man sjunger på. Inom musikrörelsen var det en själv-

klarhet att sjunga på svenska och då punken var en motreaktion hade det naturliga varit att 

sjunga på engelska för att visa sitt avstånd. Det faktum att majoriteten av de svenska punkban-

den sjöng på svenska ser Lilliestam som en möjlig påverkan från musikrörelsen.375 

Musikrörelsen – död eller pånyttfödd? 
Den svenska musikrörelsen, blev den död eller förnyad i samband med punkens intåg i Sverige? 

Lars Aldman pekar på en stor förvirring där två läger skanderar motsatta budskap – ”musik-

rörelsen är död!” och ”musikrörelsen är pånyttfödd!”. Aldman menar vidare att en del som 

ställer sig på musikrörelsens sida snarare är intresserade av jobb på något musikforum än att 

vilja kämpa för en ”socialistisk kultur”. Att musikrörelsen verkligen är död ser Aldman flera 

tecken på i form av att det inte längre finns något gemensamt musiker emellan, att banden inom 

musikrörelsen tidigare stöttade varandra utan att konkurrera med varandra samt att det har gått 

så långt utför att man inte längre tror på själva musikrörelsen utan vill ”suga upp punken” i 

hopp om att leva vidare.376 Jan Peterson undrar däremot vad de journalister som påstår att 
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musikrörelsen står inför en total splittring egentligen vet om situationen. Han menar att det inte 

råder total enighet inom musikrörelsen och att en dialog förekommer. Men han konstaterar 

samtidigt vad rörelsen skulle vara utan en dialog – en rörelse som står still utan att utvecklas.377 

Gruppen Fiendens Musik har en liknande åsikt och menar att en rörelse som inte utvecklas är 

död och ställer sig då emot de personer som strikt håller fast vid att det var bättre förr.378 

Men det är tragiskt att se människor desperat hålla fast vid det som en gång var. Som tror att man 
kan stoppa en av de gyllene progg-årgångarna på burk och bevara den oförändrad för all framtid. 
En rörelse som inte rör sej är en död rörelse!   Fiendens Musik, Musikens Makt 1979379 

Punkens utveckling eller är den död? 
Punken är död! eller Länge leve punken!, två påståenden som tillsammans är motsägelsefulla 

men kan samtidigt vara sanna. Ifall punken är död och när den isåfall dog finns det många skif-

tande åsikter om. En vanligt återkommande åsikt bland mina källor är att punken inte är död, 

utan den har snarare ändrat sitt uttryck är något som börjar uppkomma redan 1978 enligt Stina 

Helmersson.380 Gunnar Wesslén är av en annan åsikt då han ser punken som en tillfällig mode-

fluga, att det inte är lönsamt att under en längre period lyssna på samma sorts musik.381 Lars 

Wallrup menar å sin sida att punken som mode var färdigexploaterad innan 1979. Det häm-

ningslösa uttrycket och aggressiviteten är däremot något som har fungerat som en språngbräda 

för grupper med ett budskap som exempelvis Ebba Grön. Wallrup jämför även Ebba Grön och 

engelska The Clash samt irländska Stiff Little Fingers utifrån kraft och styrka.382 När Slobobans 

Undergång intervjuas 1981 menar även de att punken fortfarande lever, inställningen är kvar 

men det är formen som har ändrats.383 

Typiskt Aftonbladet och Expressen drar fram idealpunkarn med det gröna håret, säkerhetsnålen 
och allt sånt. Det är ju inte det som är punk. Det är ju mer en inställning till allting. Inställningen 
lever ju kvar, men musiken har utvecklats.   Slobobans Undergång, n’Roll 1981384  

Enligt Klas Gustafson har de tillbakablickande artiklarna om punken har börjat dyka upp allt 

oftare i pressen 1982 och Janne Nilsson menar att det som består av punkupproret är främst den 

musikaliska revolutionen. Punken gjorde enligt Nilsson att både intresset och marknaden för ny 

musik breddats och att det fortfarande bildas band under samma förutsättningar som när det 

                                                

377 Jan Peterson, ”Saxat ur kontakten” (1979), s 6, källa 9B. 
378 Fiendens Musik, ”Fiendens Musik: - Vi har fått nog av pekpinnar, magister Aldman” (1979), s 17, källa 4B. 
379 Ibid.  
380 Stina Helmersson, ”Punken på väg att rentvås”, 781030, källa 34B. 
381 Gunnar Wesslén, ”Punk – musiken som struntar i det mesta”, 780119, källa 26. 
382 Lars Wallrup, “Rockåret bjöd på fin musik” (1979), s 255, källa 46. 
383 Rickard Olsson, ”Slobobans Undergång” (1981), s 20, källa 11. 
384 Ibid.  
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först begav sig. Samtidigt är det många av dem som började spela i och med punkens genom-

brott som fortfarande gör det.385 

När Lars Lilliestam gör en återblick på den svenska punkscenen menar han att punkens höjd-

punkt i Sverige var mellan åren 1977-1980, men att själva punkattityden har levt kvar. Det upp-

sving punken haft under tidigt 90-tal med grupper som Strebers, De Lyckliga Kompisarna, 

Charta 77, Dia Psalma och Räserbajs har kännetecknats av betydligt större spelskicklighet i 

jämförelse med sina föregångare. Trots att punken har haft sina upp- och nedgångar har den 

aldrig varit stor ur kommersiell synvinkel, däremot har ideologin och estetiken varit den del av 

punken som främst levt vidare.386 Inga Wintzell beskriver hur punken har levt vidare över 20 år 

sedan starten med nya band och låtar. Det faktum att punkarna ofta är lätta att känna igen 

genom sin klädsel på stan är inget som har förändrats med åren. En ung tjej intervjuas och enligt 

henne handlar punken om att skapa sitt eget mode och bryta mot både konsumtionssamhället 

och det professionella, något som Wintzell är precis som förr.387 

Punken var, också i likhet med proggen, aldrig särskilt stor rent kommersiellt, men uppmärksam-
mades mycket av media och präglade debatten, inte sällan i form av skandaler. Punkens estetik 
och ideologi har också levt vidare i olika former.    
  Lars Lilliestam, Svensk rock – musik lyrik historik 1998388 

[om punken] – Då stod den för att vem som helst kunde lära sig spela, och för gemenskap och 
solidaritet. Det är lätt att man s.a.s. blir samhällstillvänd när man blir äldre men jag tycker fortfa-
rande att punken och dess attityd är någonting jag kan stå för. Speciellt idag när det ... det är helt 
okej att vara ett svin, det är okej att göra hur man vill och behandla människor och flyktingar som 
djur, och man får inte betala för det. Det skulle behövas lite mer av punkens klarsynthet och 
solidaritet.  Gert Pettersson, Slobobans Undergång, Backstage 1993389  

                                                

385 Klas Gustafson, ”Med punken i backspegeln”, 820419, källa 32 och Janne Nilsson, ”Den nya musikrörelsen” 
(1985 ), s 105, källa 1. 
386 Lars Lilliestam, Svensk rock (1998), s 210, 212, källa 36. 
387 Inga Wintzell, ”Kläder för en punkare”, (1998) s 52-53, källa 18. 
388 Lars Lilliestam, Svensk rock (1998), s 113, källa 36. 
389 Lennart Larsson, ”Punk i Sverige: Göteborg”, (1993), s 36, källa 22. 
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DISKUSSION 
Uppsatsens huvudfrågor; Hur togs punken emot i Sverige? samt Hur avspeglas punken i sam-

hället? går att följa under hela diskussionen. Själva diskussionen är uppdelad i ett antal under-

rubriker utifrån ämnen som berörs i både materialgenomgången och i de teoretiska perspektiven.  

Oklart vad punken var i början och hur man fick inspiration 
Att vara punkare i en tid när man knappt visste vad punk egentligen var, kan inte vara det 

lättaste. Idag är det lätt att använda sig av ständigt uppdaterade informationskanaler som 

Wikipedia – den fria encyklopedin eller YouTube – broadcast yourself ifall man vill ta reda på 

information om något nytt inom musik, dans eller nästan vad som helst. Då ska man ha i åtanke 

att punken slog igenom i en tid när informationskanalerna var betydligt långsammare än idag. 

Genom att många trender idag kan få stor genomslagskraft via exempelvis Internet blir man inte 

beroende av storstädernas puls på samma sätt som tidigare. Men visst kommer storstäder att 

ligga i framkant med olika trender, även om trenderna har större möjlighet att fortare sprida sig 

till ett brett spektra.  

Med anledning av långsammare informationskanaler var det svårt att alltid få saker och ting rätt, 

till en början i alla fall. Detta är självklart inget som är unikt för punken utan även de som tidigt 

intresserade sig för jazzmusiken hade svårt att få till ”ord och ton, kroppsspråk och kläder” 

enligt Fornäs.390 Något som kan ses som både för- och nackdel är att man i punkens barndom 

till viss del kunde vara med att utforma vad punk var för något. Ingen kunde säga emot dig då 

ingen visste säkert i början. Något som punkarna däremot fick dras med under de första åren var 

missförståndet som uppstod när en del tidiga punkare som valde bära hakkors i syfte att chock-

era. Det första intrycket som många hade fått satt helt enkelt kvar länge trots att många punkare 

deltog vid exempelvis Rock mot Rasism-konserter m.m. 

Just hakkorsen är också ett exempel på hur tiden kan påverka en situation, det som inte passar in 

suddas bort eller mörkas över, allt för att visa upp en acceptabel bild idag. Det som är självklart 

som tonåring blir det inte alltid ifall man ska återberätta tonårstiden 30 år senare. De hakkors en 

del tidiga punkare smyckade sig med är exempel på detta. Att den samtida boken Svensk punk 

1977-81 tar upp hakkorsen beror nog sannolikt på att det är en ambitiöst skriven bok. I övrigt är 

just hakkors ett exempel på vad man gärna vill glömma bort. Många unga punkare av idag 

känner säkerligen inte till förekomsten då det inte är något man gärna skyltar med. Samtidigt är 

                                                

390 Johan Fornäs, Moderna människor, (2004), s 249. 
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det en del av punkens svenska historia. Viktigt att poängtera än en gång är att hakkorsen inte 

hade en koppling till nazism eller högerextrema rörelser, utan de användes för att provocera.  

Det var inte bara punken som i sin barndom kantades av osäkerhet inför vad som var punk och 

inte, Fornäs berättar hur allt som skramlade eller svängde mer än vanligt under 20-talet beteck-

nades som jazz. Generellt sett blev det nya och ovanliga som man inte kände till punk under 70-

talet eller jazz under 1900-talets början. Under jazzens genombrott i Sverige blev skivorna en 

viktig informationskanal då det var ytterst få som hade möjlighet att åka över till USA och gäs-

tande artister hörde länge till ovanligheterna. Skillnaden vid punkens genombrott var att majo-

riteten av inspirationen togs från England och endast en mindre del från USA. En trolig anled-

ning var att England geografiskt låg mycket närmare och under 1978 var det även många unga 

som passade på att åka på språkresa eller på egen hand. En resa till England gick betydligt 

lättare att spara till än en resa till USA. Idag har avståndets inverkan minskat radikalt för sprid-

ning av nya trender och ett tydligt exempel är det japanska Lolita-modet som fått fotfäste i 

Sverige, mycket genom olika communitys på Internet.  

Att de svenska punkarna fick inspirationen utanför Sverige är det ingen fråga om. Däremot är det 

tydligt att när modepunkarna kopierade den brittiska punken rakt av, valde Rågsvedsfalangen att 

ta till sig av den musikaliska inspirationen från band som brittiska Clash och för att senare även 

inspireras av den svenska musikrörelsen, främst genom att sjunga på svenska. Än en gång bör 

man tänka sig tillbaka 30 år i tiden och hamnar då i ett Sverige där många hade läst engelska i 

skolan men inte exponerats på samma sätt som idag av engelskan som språk. Idag känns 

engelskan som ett mer naturligt språk att sjunga på för många band och det är även något man kan 

se på exempelvis låttexter eller höra på uttal. Utifrån ovanstående förändras även betydelsen av att 

sjunga på engelska eller svenska, valet blir inte lika stort idag som det var tidigare. Mitt intryck är 

att den utländska scenen var viktigast i startskedet när allt var nytt och man visste lite. Men ifall 

man jämför den punk som sjöngs på svenska av Rågsvedsfalangen och Sex Pistols skandalartade 

framträdanden vet jag inte riktigt hur mycket inspiration som jag kan se däremellan. 

Frykman tar upp den pinsamma situationen en del präster ställdes inför när de ombads att uttala 

sig om ungdomarna på dansbanorna kring 40-talets Sverige i boken Dansbaneeländet. Då en 

dansbana ansågs som en opassande plats för en präst att vistas på var det därmed även svårt för 

prästerna att yttra sig om något de inte hade erfarenhet av. I en undersökning var det däremot bara 

ett fåtal präster som öppet uttalade att de saknade egen kunskap om situationen och därför inte 

kunde ge ett tillfredsställande svar. Utifrån detta kunde nog majoriteten av de präster som svarade 
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inte bygga sina svar på egen erfarenhet i alla fall. Det finns här en likhet i situationen mellan pun-

ken och musikrörelsen där den senare valde att smutskasta punken mycket kraftigt till en början. 

Punkarna anklagades för att vara styrda av kommersiella krafter och helt ointresserad av politiska 

frågor. Att musiken sedan var raka motsatsen till musikrörelsen, snabb och högljudd, gjorde inte 

saken bättre. Det intressanta är här hur företrädarna för musikrörelsen kände till allt detta om pun-

karna på ett tidigt stadium. Samtidigt kommer det fram att den enda personen från musikrörelsen 

som setts på punkspelningar var Leif Nylén från Blå Tåget – samma band som Ebba Grön gjorde 

en cover av under det mer välbekanta namnet Staten och Kapitalet 1980. Visst blev klimatet 

bättre med tiden mellan punkarna och folk från musikrörelsen, men visst undrar man ifall musik-

rörelsen höll en god fasad för kommande samarbeten med punkarna i en tid då musikrörelsen 

säkerligen även själva måste ha känt att de var på väg mot slutet av sin tidigare gyllene epok. 

Vad etablerades och blev bestående genom punken? 
När punken inte blev den tillfälliga fluga en del journalister förutspått har det blivit en del be-

stående ”effekter” av punkens framfart. Även om både punken och jazzen har påverkat det om-

givande samhället hade jazzen en större genomslagskraft på ett bredare spektra i samhället än 

punken som snarare var en ungdomskultur. Fornäs beskriver jazzen som ett tidsfenomen då det 

”drabbade” hela befolkningen mer eller mindre. Punken kan däremot ses som ett generationsfe-

nomen då den huvudsakligen påverkade en viss generation, de som var unga under sent 70-tal.  

Samtidigt återupptäcks punken av många årligen, främst tonåringar, där intresset går i vågor. Anders 

Dahlgren beskriver under tidigt 90-tal hur punken kan delas in i olika vågor och att den just då var 

inne i den tredje vågen. Så trots att många av de populära punklåtarna nu är mer än 30 år gamla är 

det ständigt nya unga som finner engagemang och inspiration genom dem. Ett exempel är Ebba 

Gröns skivförsäljning som fortfarande är aktiv även om den går i vågor. Ett annat exempel är hur 

modet har påverkats där grälla hårfärger inte anses lika radikalt idag som förr. I punkens begynnelse 

var det nog inte många som skulle tro att tuppkammen skulle bli en modefrisyr att även fotbollskän-

disar som David Beckham och Fredrik Ljungberg har en, om än i mindre format än vanligt hos 

punkare. De säkerhetsnålar en del punkare stack genom kinderna har säkerligen även banat väg för 

de piercingar som idag är både betydligt vanligare och mindre uppseendeväckande.  

Men punkens spår i dagens samhälle handlar om mer än utseende och mode. Det största och 

kanske viktigaste är tanken om att göra något själv. Då kan det vara allt från att börja spela i ett 

band, fixa en spelning, designa egna kläder eller göra en tidning. Ifall tanken och drivet har fun-

nits med redan från tonårstiden är det då även självklart att vuxenlivet präglas av samma tankar 
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och inställningar. Finns det inte – gör det själv! Ett bevis på detta är den pågående undersök-

ningen om vad som hände med de tidiga punkarna av Per Dannefjord och Magnus Eriksson. 

Ifall man ser tillbaka på de tidiga punkarna är det kanske inte så många som idag förvånas över 

att flertalet är högutbildade och återfinns inom kreativa yrken. Däremot hade det varit intressant 

att höra reaktionerna ifall någon 1978 hade förutspått detta. Hade det setts som en möjlighet när 

punkarna blev äldre eller hade det snarare tagits emot som ren och skär galenskap? 

En annan viktig aspekt i Dannefjord och Erikssons undersökning är hur den sociala rörligheten 

väcktes till liv. Då punkarna umgicks över klassgränserna i samhället knöts viktiga band samtidigt 

som nya möjligheter öppnades upp. Ett exempel är hur en större andel punkare med arbetarbak-

grund studerade vidare på högskola än befolkningen i allmänhet. Studien visar vidare att de tidiga 

punkarna i stor utsträckning arbetar i kreativa yrken inom området media, reklam och film. En 

liknande utveckling över klassgränserna fanns enligt Fornäs vid dansbanorna där unga träffades 

och umgicks oavsett klass. Redan då var utbildning den främsta möjligheten till en klassresa och 

den tidigare traditionen att exempelvis bondsonen också själv skulle bli bonde började naggas i 

kanten. Då studieresultaten påverkade mer än den sociala bakgrunden fick många en chans till ett 

annat liv där exempelvis prästyrket ansågs vara en ”säker klassresa”. Så de först så förskräckliga 

ungdomskulturerna blev till slut något positivt – vägen till ett riktigt jobb! 

Punken – från moralpanik till acceptans 
Idag har punken haft en lång resa från när det först började. Punkens intåg i Sverige följdes av 

ett stort ramaskri utifrån hur punkarna såg ut och uppträdde, på ett både chockerande och pro-

vocerande sätt. Men efter detta har punkens resa i Sverige gått från moralpanik till ett accepte-

rande. Den ”farliga” klädseln har kommersialiserats och med tiden blivit en etablerad del av 

modet. Men det är inte första gången som moralpanik bryter ut i landet och därigenom har även 

det man förfasar sig över förändrats. När jazzen gjorde sitt intåg och även i samma veva med 

dansbanorna var etnicitet och framförallt sexualitet de främsta sätten för att chockera omgiv-

ningen. Den moralpanik som följde i punkens fotspår går inte att jämföra med de tidigare ibland 

smått extrema debatterna som pågått i Sverige. Ett exempel från boken Dansbaneeländet är hur 

dansintresset hos unga beskrevs som ”negroida parningslekar”391 och då var det inte i någon 

positiv bemärkelse. En annan tanke till varför punkarna väckte rabalder, men utan att folk 

sprang ut ur husen var kanske att man hade sett många ungdomsgrupper revoltera mot föräldra-

                                                

391 Jonas Frykman, Dansbaneeländet (1988), s 91. 
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generationen och samhället förut. Punkarna var inte först utan hade föregåtts av grupper som 

nalensnajdare, swingpjattar, raggare, mods, hippies, hårdrockare och proggare med flera. 

Att punken beskrevs som något förskräckligt kan däremot ha lockat mer ungdomar på samma 

sätt som unga drogs till jazzen när ”skräckpropaganda” började cirkulera. Det förbjudna blir då 

genast mer intressant. Under jazzens intåg stod kyrkan för de ivrigaste negativa reaktionerna 

samtidigt som många ställde sig på de ungas sida genom att inte lägga skulden på dem. Det var 

istället de ”medelålders” och familjerna som inte varit nog ansvarsfulla under uppväxten, bris-

ten på lokaler för unga samt vettiga fritidsaktiviteter som fick ställa sig i skamvrån. Debatten 

kan hämtas från 40-talets dansbanor, 70-talets kamp för ”En oas i varje förort” eller ett debatt-

program om unga 2008. En sak som är gemensamt med debatten på 40- och 70-talet är att stora 

delar fördes över de ungas huvuden. Det var exempelvis de betraktandes synpunkter från dans-

banorna som framfördes i media och inte de unga som dansade. Visst fanns det punkare som 

tidigt gjorde sina röster hörda i media, de var bara relativt ovanliga. Detta gällde speciellt i 

början när en del journalister skrev så pennan glödde om hur punken var en tillfällig fluga med 

dålig musik och att den borde punkteras då den var så hemsk! 

Utseende & klädsel 
Många ungdoms- och subkulturer har haft annorlunda klädsel och utseende om man jämför med 

föräldragenerationen och här är punken är självklart inget undantag. Kring punken har därför också 

samtalsämnet ofta handlat om just utseendet och det har förekommit många åsikter kring hur 

punkarna antingen ser ut, ska se ut eller inte ser ut. Den stereotypa bilden av en punkare handlar som 

tidigare beskrivits ofta om en svartklädd person med trasiga kläder som är dekorerade med pins och 

säkerhetsnålar samt gärna snaggat hår i en avvikande färg. Men det är samtidigt här det börjar bli 

intressant då det är fler och fler röster som höjs med budskapet att punken snarare finns på insidan 

av människor och att utsidan är av mindre betydelse. Men åsikterna går självklart isär i denna fråga 

och en stor del av den tidiga punken handlade till stor del just om att chockera. Men för att klara av 

att vara avvikande och chocka sin omgivning krävs det mycket mod. Påtryckningarna från 

omgivningen när man ansågs gå omkring i konstiga kläder som man pikades för är inget unikt för 

punkarna utan det tas även upp av Fornäs i samband med jazzens intåg i Sverige. 

Enligt en del åsikter satt punken i rätt klädsel och utseende, det var allt som räckte för att bli 

punkare. Andra talade sig varma för att det var åsikterna och attityden som var det viktiga. En 

indikation jag har sett bland det minimala bildmaterialet som funnits i samband med mina källor 

är att det oftast är publiken på spelningarna som passar in på den stereotypa bilden av en 
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punkare, bandmedlemmarna ser inte, med dagens mått i alla fall, speciellt avvikande ut. Om 

man bortser från källmaterialet så har nog varken jag eller någon annan lyckats med att hitta en 

bild på någon av Ebba Gröns medlemmar med tuppkam eller liknande – och de om några 

räknas ju av många som Sveriges största punkband. Det är alltså ganska knepigt att passa in i 

mallen av hur en punkare ska se ut. 

Samtidigt återkommer många källor till att det i 70-talets Sverige krävdes så lite för att sticka ut 

från mängden. Idag har omvärlden helt enkelt exponerats för mer avvikande klädsel och därige-

nom får jag intrycket att tröskeln för att avvika från mängden idag sitter betydligt högre upp. 

Idag krävs det mer extrema frisyrer, fler piercingar och konstigare kläder. Förr verkade det 

räcka med att klippa håret kort och färga det som en morot för att halva stan skulle vända sig 

om och reagera. Är detta en bra eller dålig utveckling? Rent ekonomiskt är hårfärger i neon-

grönt och neonrosa dyra att upprätthålla och ifall det förut räckte med tio nitar på skinnjackan 

krävs det idag flera hundra eller mer. Mer klirr i kassan för de som säljer prylar till punkare idag 

alltså. Men samtidigt har punken fört med sig en tanke om individualism och att våga se annor-

lunda ut. För många punkare gav det avvikande utseendet en känsla av tillhörighet och gemen-

skap inom gruppen. Tillsammans blev punkarna starka mot de Svenssons som spottade och 

skrek efter dem på bussen. Inom punken krävdes det att man skulle se avvikande ut för att 

känna gemenskap. Den avvikelse som då var stor och provocerande blir med dagens mått 

knappt märkbar. Det kanske inte låter så revolutionerande idag att välja sin egen frisyr, men när 

punken kom handlade mycket om att passa in i mallen, att se ut som alla andra gjorde och inte 

sticka ut. Vi kan nog tacka punken för delar av den individualism som idag har spridit sig längre 

i samhället än om vi vill ha brunt eller neonrosa hår för dagen! 

Vid en uppdelning mellan modepunkare och Rågsvedsfalangen inom punken i Sverige känne-

tecknas den första av starka kopplingar till kommersialismen och den andra av ett mer utpräglat 

antikommersiellt tänkande. Med dessa grundläggande ståndpunkter kan man dra paralleller till 

hur jazzen enligt Fornäs i slutet av 40-talet delades upp i olika grupperingar mellan högt och 

lågt. Här kan man göra en jämförelse där modepunkarna kan anses tillhöra det ”låga” och 

Rågsvedsfalangen det ”höga”. Jag gör denna liknelse utifrån modepunkarnas koppling till 

kommersialismen och Rågsvedsfalangens tydliga gör det själv-tanke. Tänk på hur motsägelse-

fullt det blir när några punkare river sönder sina gamla t-shirtar och fäster säkerhetsnålar i tröjan 

medan andra punkare köper samma sorts t-shirtar i en dyr boutique. Här handlar det om inställ-

ningen och mycket mer än bara en t-shirt. 
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Tjejer inom punken 
En uppdelning mellan tjejer och killar inom olika subkulturer och ungdomsgrupperingar av 

olika slag har alltid funnits. Ibland har tjejerna exponerats lika mycket som killarna medan de i 

andra fall mer kan liknas vid en slags utsmyckning eller dekor. Det som intresserar mig är hur 

åsikterna rörande tjejernas involvering inom punken skiftar så mycket bland de nya och mer 

samtida källorna. Först kommenteras knappt tjejernas existens inom punken i mitt material. 

Åsikter om att fler tjejer har börjat spela nu än tidigare kommer upp, men i jämförelse med 

killarna är de fortfarande i stor minoritet trots gör det själv-tanken. I övigt finns kommentarer 

om att det är synd att få tjejer går på spelningar samt att några populära tjejband nämns. I de 

senare källorna kommer information om hur tjejband stiger fram ett efter ett. Det påpekas även 

hur tjejerna inom punken hade en mer framträdande bild i jämförelse med under musikrörelsen. 

Men varför är tjejerna först så osynliga att de knappt nämns? Och varför har tjejernas aktivitet 

och synlighet ökat mellan de samtida och nutida källorna? 

Mina källor visar på ett urval av vad som skrevs om punken och har inte något syfte att vara 

komplett eller fullständig. En tanke är att skillnaden kan vara en tillfällighet utifrån källmateri-

alet. Däremot kan detta bara godtas som en liten del av förklaringen. Något mer troligt är exem-

pelvis att fler kvinnor generellt sett har börjat skriva om ungdomskulturer och därigenom även 

kunna lägga större fokus på de kvinnor som fanns och var aktiva. Visst är majoriteten av mina 

källor skrivna av män, men några av de samtida och mer frekvent använda källorna är just 

skriva av kvinnor som Inga Rexed och Stina Helmersson. Nu kanske man har börjat komma 

sanningen lite närmare på spåren, men det är ändå något som saknas. Varför verkar tjejernas 

aktivitet ha ökat i de mer nutida källorna, det handlar ju ändå om samma tidsperiod? 

En annan tanke är att det kan finnas en likhet med Louis Armstrongs konsert i Sverige 1933 som 

Fornäs berättar om i Moderna Människor, det som inte redan finns, det läggs till. I en mer nutida 

källa beskrevs konserten som början på en ”ungdomsrevolt”, något som det inte nämnts ett ord 

om i samma källa i en upplaga ca 20 år tidigare. Tillkom denna ”ungdomsrevolt” för att få jazzen 

att verka mer spektakulär eller vad ligger bakom? Kan tjejernas existens inom punken jämföras 

med jazzens nytillkomna ”ungdomsrevolt”? En gissning är att i båda fallen har skett en förändring 

i framtoningen för att det ska bli mer intressant och kanske även politiskt korrekt med tjejerna 

inom punken. Handlar det om att när man med dagens insikt ser tillbaka på det som varit ser något 

nytt? Ett nutida exempel är hur det som idag kallas för klimathotet på 70-talet skulle ha beskrivits 

som en höjning av temperaturen under vinterhalvåret. Blir tjejerna plötsligt en viktig del av 
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punken som är värd att lyftas fram? Man kanske har lärt sig att uppskatta tjejerna mer med tiden 

när det finns fler kvinnliga forskare och skribenter som kan lyfta fram denna grupp? 

Fornäs tar fram ett annat intressant exempel från jazzens framväxt i landet när han jämför tjejer 

och killar. Han menar att andelen tjejer och killar som lyssnar på jazz var lika stora, men att 

killarna klart dominerade utövandet av jazzmusik. De tjejer som återfanns inom jazzen var de 

som dansade och sjöng. Då en del män tyckte att jazz med en vokalist inte var riktig jazz, kan 

man ju undra om det var den kvinnliga sångerskan som påverkade åsikten eller sången i sig? 

Inom jazzen blev jobbet som affärsbiträde i skivaffärer en accepterad nisch för musikintresse-

rade kvinnor, trots att typbilden för jobbet var en man. Jag har inte hittat något liknande inom 

punken. En faktor som kan påpekas är att många av de tidiga punkarna var unga och därmed 

fortfarande gick i skolan. 

De är ju så unga  
Det finns alltid personer som glatt förespråkar att åldern inte har någon betydelse, men när det 

handlar om de tidiga svenska punkarna är det är inget jag kan instämma i. Det faktum att många 

punkare fortfarande gick i skolan, både på högstadiet och gymnasiet, är något som bör tas i 

åtanke när man reflekterar över den tidiga punken. Punken var ofta den första ungdoms- eller 

subkultur många unga kom i kontakt med. Med andra ord hade man inte alltid så mycket refe-

rensramar att jämföra med. Därmed hade den unga åldern både sina för- och nackdelar.  

Då många blivande punkare kom i kontakt med punken under sin tonårstid fick de en möjlighet 

att göra något konstruktivt av sin tonårsrevolt. Istället för att klaga på att ingenting fanns att 

göra kunde man nu haka på kompisar som bildade ett band, göra om sina egna kläder eller sätta 

ihop ett eget fanzine. Oavsett ifall man startade ett eget bolag och gav ut singlar eller bara 

målade rutor på sina skor är det viktiga att man gjorde någonting. Just hur det poängteras att 

man ska göra något vettigt och inte bara ”riva ner” är något som kommer från de aktiva 

punkarna själva, i det här fallet från fanzinet Funtime. Några som skulle kunna lära av punkens 

engagemangsglädje är de som går kurser för att starta eget företag på gymnasiet. Med punkens 

vilda och opretiantiösa vilja att göra något i kombination med information om hur man driver 

företag skulle det säkert kunna bli både en och annan fullträff! Hur det tidiga engagemanget 

sedan påverkade punkarna som äldre är något Per Dannefjord och Magnus Eriksson har under-

sökt i en pågående studie, mer om detta finns att läsa under det tidigare stycket Vad etablerades 

och blev bestående genom punken?. 
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Något nytt börjar ta sin plats - relationen mellan punk och progg 
När något nytt dyker upp i samhället tas det inte alltid emot med öppna armar. Jazzens intåg 

följdes av en stor debatt över generationsgränserna när de äldre inte kände igen de unga. Ifall 

man förflyttar sig till slutet av 70-talet hittar man en liknande situation igen, bara att nu handlar 

det om unga punkare och äldre folk ur musikrörelsen. Likheterna mellan punken och jazzen 

återkommer om och om igen här. Ett annat exempel är musikrörelsens skepsis mot punken som 

först ansågs opolitisk och med dragningar till det kommersiella. Jazzen motarbetades länge av 

arbetarrörelsen som tyckte att jazzen var ”amerikansk imperialistisk musik som ska erövra värl-

den”.392 Men varför ansågs det nya vara så hemskt och dåligt egentligen? 

Frykman lyfter fram tanken hur de unga oftast förknippas med det nya och moderna då de växer 

upp i mitten av allting och påverkas tidigt. Här anses de äldre generationerna vara mer konser-

vativa. Ett exempel som varit med ett antal år nu är inställningen till datorer och mobiltelefoner. 

De som är unga av idag har nog inte ens reflekterat över en värld utan mobiltelefoner och dato-

rer i var familjs hem. När en lokaltidning nyligen frågade några barn i femårsåldern vad en tele-

fonkiosk var fick de svar som för något år sedan skulle ha setts som smått osannolika, eller vad 

sägs om en kiosk där man köper telefoner...393 Är man däremot lite äldre har man växt med ut-

vecklingen av exempelvis telefonkioskerna och förstår bättre av vad som händer nu samt hur 

det var innan användningen av mobiltelefoner blev så utbredd. Så för de som var unga när 

punken kom blev det självklart något nytt och spännande. En nyvunnen frihet där man både 

vågade vara sig själv och [vågade] göra något nytt, kanske spela i ett band eller starta ett skiv-

bolag. De äldre inom musikrörelsen insåg inte detta, till en början i alla fall, utan såg mest på 

punken som skrik och skrän. Till en början var musikrörelsen mer intresserad av att ”punktera 

punken” än att samarbeta med eller stötta den. Men punken är inte ensam om att motstå en 

massa spott och spe i sina unga år. Ett tidigare exempel är hur jazzens anhängare smutskastade 

rocken vid genombrottet i mitten av 50-talet, trots att jazzen hade fått utstå en liknande behand-

ling i sin ungdom. Nu fanns det någon annan att peka finger åt och skrika att den är ”rå och 

vulgär” medan jazzen själv hade gått och blivit ”bildat och ädelt civiliserad”.394  

Punken som tillfällig fluga – eller? 
När något nytt kommer som inte uppskattas till en början av alla mottagarna, ja, då måste det 

vara en tillfällig fluga. Ifall vi nu blickar tillbaka och tänker på hur musikhistorien hade sett ut 

                                                

392 Johan Fornäs, Moderna människor, (2004), s 160. 
393 Jenny Nilsson, “Telefonkioskens fall och återkomst”, Norrköpings Tidningar, 080610. 
394 Johan Fornäs, Moderna människor, (2004), s 169. 
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utan jazzen hade säkerligen mycket gått förlorat. Hur hade världen sett ut utan punk kan man då 

i samma veva också fråga sig. Men både jazzen och punken togs inte emot med öppna armar, 

utan snarare negativt inställda journalister som nog hade hoppats på att kunna vifta bort dessa 

som små och irriterande flugor. I båda fallen blev auktoriteten bland vuxna utmanad samtidigt 

som det nya struntade i de finkulturella idealen.  

Men då det är vanligt att den musik man lyssnat på under tonåren har en speciell plats i hjärtat 

långt framöver så blev det inga tillfälliga flugor av vare sig punken eller jazzen. Under 1900-

talet har det blivit vanligare att tonårsmusiken kan bli del av en livslång identitet för många. De 

som både var och ”såg ut” som punkare under sent 70-tal kan mycket väl fortfarande vara 

punkare, då genom att det sitter i något mer än klädseln. Ett exempel är de gamla punkbilder 

från mestadels spelningar som lagts ut av Björn [efternamn saknas] på notfound.se - konsertbil-

der punk och nya vågen 1978-1982. Han berättar hur han fick idéen till att plocka fram sina 

gamla bilder efter att ha läst boken Svensk punk 77-81 och insåg vilket intresse det fanns för 

ämnet.395 När Ebba Gröns frontfigur Joakim Thåström har fyllt 50 år är det kanske inte så oer-

hört många år kvar innan det är gamla punkklassiker som efterfrågas på ålderdomshemmen 

istället för psalmer och valser - vem vet? Något bestående är däremot de citat journalisterna 

erbjöd i samband med att punken och jazzen slog igenom.  

Punken är inte bara dålig musik – den måste vara rent samhällsfarlig.    
  Gaby Wigardt, Svenska Dagbladet 1977396 

För övrigt kunna vi upplysa att niggerdanskulturen redan är på avskrivning ute i världen, och en 
renässans av de gamla vackra danserna är att motse. Det är endast i sådana här avkrokar, som 
den danslystna ungdomen är lite efterbliven.   Säters Tidning 1926397 

Lever punken eller är den död? 
Om det är fråga som ständigt återkommer inom punken så är det ifall den lever eller är död? 

Varifrån denna fascination kommer ifrån är svårt att veta men en trolig tanke är att den 

ursprungliga punken har förändrats på ett sätt som kan ha provocerat fram frågan.  Så vad är det 

som egentligen har hänt med punken? Den åsikt jag kan finna bland ett flertal av källorna och 

även själv kan instämma i är att visst finns punken fortfarande, men utformningen har ändrats. 

Ifall man ser punken som en kulturell företeelse är det naturligt att den utvecklas med tiden och 

inte fastnar i vad som hände 1976 i England eller 1977 i Sverige.  

                                                

395 ”Fotografier från punkspelningar”, http://www.notfound.se/om.html, 080607. 
396 Gaby Wigardt, ”Sex Pistols i Stockholm... ”, 770729, Källa 28. 
397 Johan Fornäs, Moderna människor, (2004), s 200. 
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När punken först slog igenom tog det inte lång tid innan två grupperingar uppkom, modepun-

karna och Rågsvedsfalangen. Det som har hänt sedan dess är en allt mer brokigare uppdelning 

där punken drar åt olika håll, ibland musikaliskt och ibland estetiskt. Generellt sett kan en 

indelning göras mellan de som är mer insatta i punken, där idealet och insidan har större bety-

delse för vad som är punk. Den andra gruppen är inte insatt i punkrörelsen och betecknar den 

främste punkaren som den med mest uppseendeväckande attribut. Helt klart är det bäddat för 

vitt skilda åsikter. Så visst har innebörden för vad som är punk förändrats radikalt genom åren.  

Ifall man ser de starka åsikterna med rötterna i förorten som något centralt inom punken har den 

fått en efterföljare inom hip hop musiken. Samma sak här, det finns en starkt kommersialiserad 

del där bling bling samt ord som fuck och bitch är mest central. Den andra sidan där fokus 

ligger på det positiva inom hip hopen och texternas budskap är centralt var länge okänd för all-

mänheten genom en snedvriden medierapportering. Åsikten om att hip hopen är dagens svar på 

punken är förvisso inget nytt, men jämför man kulturerna kommer skillnaderna tydligt fram. 

Visst är de musikaliska skillnaderna ofta milslånga, men åsikterna där man ställer sig mot orätt-

visor i samhället och har en vilja att göra något själv ligger betydligt närmare. En fråga inför 

framtiden är självklart vem eller vad som ska axla punkens mantel framöver? 

För så länge en yngre generation tar punken till sig och gör den till sin egen stil så lever den kvar, 
för inte förändrades världen till det bättre tack vare punken. Men den fick miljoner individer till att 
tänka, agera och våga ifrågasätta auktoritet. Men framförallt att göra någonting själv!   
  Micke Rip, Anarki i folkhemmet 2003398 

                                                

398 Farbror Punk [Jocke Sundberg], ”Anarki i Folkhemmet” (2003), s 10, källa 20. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Tom mall från Word  
Använd:  __ ja  ___ nja  ___ nej Källa nr  

Titel/rubrik:  

Typ av källa/avdelning:  

Tidning/bok:  

Författare:  

Datum/nr/år/sida: 

Referens i källförteckningen: 

Citat:  ___ ja  ___ nja  ___ nej 

Klassificering: __ i tiden __ återblick  __ inifrån  ___ utifrån 

Kommentar:  

 

□ 1 Varför 
punkare? 

□ 2 Åsikter/ 
texter/ texter 

□ 3 Politik 

□ 4 Utseende/ 
klädsel 

□ 5 Kommersiellt 

□ 6 Gör det själv 

□ 7 Fanzine 

□ 8 Eget band 

□ 9 Musiken 

□ 10 Spelningar 

□ 11 Olika 
grupper 

□ 12 Musikrörel-
sen 

□ 13 Bakgrund 

□ 14 Sv. punk 

□ 15 UK punk 

□ 16 USA punk 

□ 17 Positiv 

□ 18 Negativ  

□ 19 Droger  

□ 20 Tjejer 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ii 

Bilaga 2 - Källöversikten i Excel 

Nr Tidning Författare Datum Rubrik

1 80-talets sound Janne Nilsson 1985, s101-105 ""Den nya musikrörelsen""

2 Musikens Makt Inga Rexed 1978, nr10, s7 Vår punkbild - är den sann?

3 Sohlmans musiklexikon P. Tagg 1979, band5, s99 Reggae och punkrock

4A Musikens Makt Lars Aldman 1979, nr3, s16 Jämntjock, gnisslande, kommersiell = nya vågen

4B Musikens Makt Fiendens Musik 1979, nr3, s16-17 Vi har fått nog av pekpinnar, magister Aldman

5 Magasin Union Håkan Steen 1995, nr2, s70-71 Union ritar punkens släktträd

6 Musikens Makt Bertil Håkansson 1979, nr3, s7 Sprängkullen börjar fungera: större egenaktivitet
7 Musikens Makt Mats Lundgren 1978, nr9, s24 Punk: konsert på hemmaplan

8 Musikens Makt Lars Åberg 1978, nr7, s17 Ta punken på allvar

9A Musikens Makt Alf Algestam 1979, nr11-12,  6 60 källarband i Luleå: mer än discons nonsens
9B Musikens Makt Jan Peterson 1979, nr11-12, s6-7 Saxat ur Kontakten

10 Musikens Makt Gösta Flemming 1979, nr11-12, s8-9 Rock mot atomkraft antikärnkraftgalan

11 n'Roll Rickard Olsson 1981, nr2, s19-21 Slobobans Undergång

12 Musikens Makt Bertil Håkansson 1979, nr5-6, s7-8 Spelmanssommar! 

13 Musikens Makt Lars Åberg 1977, nr4, s14-15 Punktera punken och stärk musikrörelsen!

14 Musikens Makt Lars Aldman 1977, nr5-6, s22 Lasse till Lasse: Du rider på avundsjukan…

15 Musikens Makt Bengt Eriksson 1977, nr7, s7 Punk - kan det va' nåt?

16 Musikens Makt Johan Peder Dahl 1977, nr8, s15 Ungdomsrevolt?

17 Musikens Makt Inga Rexed 1978, nr7, s11 Punk o sånt: Fanzines.egna tidningar

18 Fataburen Inga Wintzell 1998, s44-53 Kläder för en punkare

19 Musikens Makt Håkan Lagher, 
Thore Sonesson

1978, nr7, s12-13 Punk o sånt: Ebba Grön

20 Svensk punk 25 år 1978-2003 Peter Thorsson 2003, s4-10 "Anarki i folkhemmet"
21 Svensk punk 25 år 1978-2003 Peter Thorsson 2003, s30-37 "Grisen Skriker"
22 Backstage Lennart Larsson 1993, nr17, s34-37 Punk i Sverige del 1

23 Backstage Lennart Larsson 1993, nr18, s41-45 Punk i Sverige del 2

24 Backstage Lennart Larsson 1993, nr19, s35-39 Punk i Sverige del 3

25 Backstage Patrik Björk 1993, nr20 Punk i Sverige del 4

26 Aftonbladet Gunnar Wesslén 780119 Punk - musiken som struntar i det mesta

27A Expressen Kristina Lindell 780107 Var punkvågen bara image?

27B Expressen Mats Olsson 780107 Punkvågen ger oss ny musik

28 Svenska Dagbladet Gaby Wigardt 770729 Sex Pistols i Stockholm... -Vi punkare vill…

29 Svenska Dagbladet Göran Sellgren 770715 Fram med nålar punkrockare! 

30 Dagens Nyheter Hans Axel Holm 781124 Varför är du punk

31 Dagens Nyheter Sivert Bramstedt 770717 Slaget som aldrig kom

32 Dagens Nyheter Klas Gustafson 4146-03-24 Med punken i backspegeln

33 Aftonbladet Stina Helmersson 781231 Det var Travolta och Dylans år - men nu…

34A Aftonbladet Stina Helmersson 781030 Det enda som betyder något är att få spela punk
34B Aftonbladet Stina Helmersson 781030 Punken på väg att rentvås

35 Expressen Mats Olsson 770516 Hakkors och nålar genom kinderna - nu har…

36 Svensk rock Lars Lilliestam 1998, s111-113, 210-213 "Punk" & "Punkens texter"
37 Rockens århundrade KG Johansson 1999, s158-159 "Punk"

38 Hifi & musik Bengt Eriksson 1980, nr2, s30-32 Den nya musikrörelsen och den gamla

39 ETC Christian Wigardt 1980, nr1, s22-24 Ebba Grön e röd

40 Nordisk forum Söderling, Trygve 1983, häfte39/40, s8-12 Rock Credibility - byggsats till en rockestetik

41 Nordisk forum Björnberg, Alf 1983, häfte39/40, s63-68 Bättre begagnat - om musikalisk återanvänd…
42 När, var, hur (bok) Håkan Lagher 1981, s330-332 Blågula protestrockare

43 Hifi & musik Mats Lundgren 1980, nr1, s26-27 MNW 10 år

44 Paletten Kerstin Wickman 1981, nr2, s22-23 Kläder, smink, tatueringar: koder för uppror…
45 Anno Gunnar Salander 1978, s240-242 Rockmusiken har kommit ur sin återvändsgränd

46 Anno Lars Wallrup 1979, s255-257 Rockåret bjöd på fin musik

47 När, var, hur (bok) Lennart Persson 1979, s354-360 Popmusiken 1977-78

48 När, var, hur (bok) Bengt Eriksson 1980, s360-364 Popmusiken 1978-79

Nr Tidning Författare Datum Rubrik

Samlade källor om svensk punk
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Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOT. Nr

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2

3 1 1 1 1 1 1 6 3

4A 1 1 1 1 1 1 6 4A

4B 1 1 1 1 4 4B

5 1 1 1 1 4 5

6 1 1 1 1 1 1 1 7 6

7 1 1 1 1 1 1 1 7 7

8 1 1 1 1 1 1 1 7 8

9A 1 1 1 1 1 1 1 1 8 9A

9B 1 1 1 1 1 5 9B

10 1 1 1 3 10

11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 11

12 1 1 1 1 4 12

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 13

14 1 1 1 1 4 14

15 1 1 1 1 1 1 1 1 8 15

16 1 1 1 1 1 1 6 16

17 1 1 1 1 1 5 17

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 18

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 19

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 20

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 21

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 22

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 23

24 1 1 1 1 1 1 6 24

25 1 1 1 1 4 25

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 26

27A 1 1 27A

27B 1 1 1 1 1 5 27B

28 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28

29 1 1 1 1 4 29

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30

31 1 1 1 1 1 5 31

32 1 1 1 3 32

33 1 1 1 1 1 1 1 1 8 33

34A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 34A

34B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 34B

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 35

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 36

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 37

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 38

39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 39

40 1 1 40

41 1 1 1 1 4 41

42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 42

43 1 1 1 3 43

44 1 1 2 44

45 1 1 1 1 1 1 1 1 8 45

46 1 1 1 1 4 46

47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 47

48 1 1 1 1 1 1 6 48

TOT. 24 37 17 27 21 35 7 20 28 22 13 24 12 34 29 7 7 16 6 5

Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOT. Nr
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Bilaga 3 – Ej utvalda källor 

Status Tidning Författare Datum Rubrik Innehåll
Nej Aftonbladet 11/4-77 Punken får starkare fäste i Sverige

Nej Aftonbladet Gunnar Wesslén 14/4-77 Vi skiter i drottningen och skiv… Stor artikel om Pistols, bara UK

Nej Aftonbladet Mats Zetterberg 12/10-77 Det kommer att gå åt helvete… Joe Strummer = punkfarfar, Clash = 
politiskt ointresserade

Nej Aftonbladet KG Björkman 9/11-77 Grace of Monaco stoppar 
pengar till Sex Pistols film

Kort artikel om Pistols film

Nej Expressen Erik Hörnfeldt 17/11-78 Punkarna - härlig publik för 999 Fokus på Six Pistols publik, ej bandet

Nej Expressen Dan Turell 26/11-78 Smutsiga bakgårdar, dragna 
stiletter, klirr av flaskor…

Punk som storstadsfenomen & att 
skapa utrymme i en trång värld

Ej hittad Svenska Dagbladet Christer Nilsson 21/3-78 Dags att ta punken på allvar Punk som etablerad ungdomskultur i 
debattartikel

Ej hittad Svenska Dagbladet Jan Nordlander 23/6 alt 15/7-
77

Bara en kort recension med The 

Jam

Svenska fanzines börjar 
uppmärksammas. Kollade datumx2

Nej Dagens Nyheter 24/11-78 Är punkare farliga? Den stereotypa bilden ifrågasätts, 
hänvisar till artikel i tidningen

Ev. 
Bakgr 
UK

C-uppsats Mårten Öhman 2001, 38s En studie av punkens uppsving i 
England under mitten av 70-talet

Mus.bibl F839 REF Tj:litt

Nja La Musik Jan Ekholm 2003, nr 6, s 
36-41

Stockholmspunkarna Lkpg HB tidsk (musik)

Nja Fönstret Bengt Eriksson 1991, nr 4, s 
28

Lyssna på folkpunken Stads Nkpg, HB tidsk B

Nej Magasin Union Helena Klingspor 
1995, nr 2, s 
69 Punkens historia Kortfattad introtext till släktträdet

Nej Magasin Union Michael Dee
1994, nr 3, s 
73-76

Hat, kärlek och uppror: punken 
är här igen

För mycket om UK & hur det ser ut 
idag, för unga av idag är punken ny 
då de inte fanns vid -77

Nej Musikens Makt Håkan Lagher
1978, nr 
11/12, s 17-18 Dag Vag Bara om bandet, inget intressant

Nej New Kind of Kick Patrik Kenth 
1991, nr 3, s 
33-35 Punken 15 år 1976-1991 Sthlm, Uppsala, Lund - inget nytt

Nej
Punkare & skinheads - 
socialisering i gäng Julio Ferrer 1983

Knappt något om punken, fokus på 
bråkiga gäng (bok)

Nej
Livsstilar: från rock till 
punk Jan-Ole Engkvist 1983, 26 sidor

Mycket kort och inriktat på 
temaarbete för högstadiet

Nej
Ungdomsåret: en 
årsbok om ungdom Anders Klintevall

1980, s 168-
172

Vi skiter inte i allt men tycker allt 
är skit

Grisen Skriker intervju, inte så 
intressant

Nej
Ungdomsåret: en 
årsbok om ungdom Håkan Lagher

1980, s 173-
174 Våga vara tjej

Om tjejbandet Mögel från Farsta, inte 
så intressant

Nej Popen idag (ingår i) Stig Nordlund 1977, s 62-64 Punk från A till Ö
Punklexikon, hur man såg på punken 
1977/78, mest inriktad på eng punk

Nej Kontakten Derek Elmer
1981, nr 2, s 4-
5 Människor behöver uppmuntran

Intervju med Gurra i Ebba Grön, 
personlig mest info om Gurra

Nej Hifi & musik Bengt Eriksson
1977, nr 9, 31-
34,107 Min svenska rock

Svensk rockhistoria Beatles-punk. 
Punken nämns knappt alls

Nej Hifi & musik Britta Svensson
1981, nr 2, s 
22-23

Nacksving på Rander (ur: Folk i 
branchen del 4)

Skivbolaget Nacksvings likgiltighet för 
punkband i Gbg, punken nämns 
knappt alls

Nej Hifi & musik Persson, Håkan
1983, häfte 4, 
sida 46-48 Guldkorn ur punkfloden : Punk. 

Handlar om UK/USA och den senare 
oi-vågen

Ej utvalda källor om svensk punk


