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Sammanfattning/Abstract 

This paper was about the Swedish progressive music movement during 1973-1980. The 

purpose of this paper has been to contribute to an increased understanding of the Swedish 

progressive music movement. In order to achieve the purpose, the following problems have 

been formulated: How did the hegemonic understanding of progressive music movement look 

like in the music magazine Musikens makt? To approach this question, three sub-questions 

have been formulated which have been assisting in answering the essay's problem 

formulation: What conflicts about the music arose in the music movement? How did the 

progressive music movement define progressive music? How did one look at the record 

company affiliation in Musikens makt? The source material used is the music magazine 

Musikens makt which functioned according to the progressive music movement as their 

center forum and the magazine was active between 1973-1980, hence the essays demarcation 

in time. The method used has consisted of a qualitative text interpretation where I searched 

for expressions of conflicts in debates concerning the music and reviews of music records. 

The main results that have emerged have been that the hegemonic was centered around the 

function of music, how the music was defined and the content of music. The record company 

affiliation has been an important part of the study as the result shows inconsistency within the 

movement ideology.  
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1. Inledning 

År 1966 menade John Lennon att ”Beatles är större än Jesus” vilket väckte stor uppståndelse.1 

Med detta menar han förmodligen att ungdomens rockmusik var större än kristendomen. 

Möjligen en överdrift men faktum är att rockmusiken har spelat en mycket stor roll i 

ungdomskulturen globalt. I Age of extremes: the short twentieth century 1914-1991 visar 

historikern Eric Hobsbawm hur ungdomarna framträder som en tydligt avgränsad 

befolkningsgrupp efter andra världskriget. Hobsbawm lyfter fram ungdomskulturen som en 

remarkabel internationell rörelse där rockmusiken markerar den nya och moderna ungdomen. 

Författaren pekar på flertalet olika anledningar till att en utveckling av en ungdomskultur var 

möjlig och menar att föräldragenerationen var själva efter andra världskriget ekonomiskt och 

utvecklingsmässigt framgångsrika i västvärlden och hade inte lika stort behov av barnens 

bidrag till familjebudgeten. Ungdomen blev friställd jämfört med det gamla samhället. De 

fick fritid samt inkomster som bidrog till att stimulera en massmarknad centrerad kring 

ungdomskulturen, främst mode och rockmusik, där de kunde forma sin egen identitet. Den 

framväxande ungdomskulturen banade väg till ungdomsmarknaden och revolutionerade 

popmusiken på en global skala.2 

Ungdomarna, som ofta var studenter, gjorde uppror mot föräldragenerationen och 

interagerade samtidigt med den nya intellektuella vänstern. Ungdomar i USA tog en ledande 

roll i den nya motkulturen och deras signaturmelodi kom från rockmusiken. 3 

I Sverige såg ungdomsradikaliseringen ett begynnande ljus med Hötorgsdemonstrationerna 

19654 och några år senare fortsatte aktioner mot föräldragenerationens försök att kapitalisera 

på ungdomen med aktioner som motmässor och alternativfester. Den svenska progressiva 

musikrörelsens första stapplande steg ledde till Gärdetfesterna och därefter tio års intensivt 

spelande för att sedan klinga av.  

Intresset för den svenska progressiva musikrörelsen är stort trots att dess guldålder har 

passerat. Tecken på intresset visar sig i populärkulturen med böcker som Håkan Laghers 

”Proggen” där han försöker ta ett samlat grepp om musikrörelsen samt att de gamla 

”proggarna” återförenas och gör tillfälliga spelningar med god publikströmning. Proggen tas 

                                                 
1 Berggren, L. H. (2009). Rockens makt, myter och identiteter. i L. H. Berggren, Populärmusik, uppror och 

samhälle s.9 
2 Hobsbawm, E. (1995[1994]). Age of extremes: the short twentieth century, 1914-1991 s.324-328 
3 McKay, J. P. (2012). A history of world societies, 9. ed. s.962 
4 Kilander, Å. (2007). Vietnam var nära: en berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige 1965-

1975 s.15 
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även upp i populärkulturen där musiken får fungera som tidsmarkör i exempelvis Lukas 

Moodyssons spelfilm Tillsammans (2000) med musik från proggband som Nationalteatern, 

Hoola bandoola band och Peps Blodsband. Vill man idag köpa sig en typisk proggplatta på 

begagnatmarknaden för LP-skivor med exempelvis Träd, gräs och stenar, Fläsket brinner, 

Elda med höns eller Nationalteatern kommer sannolikt den affären göra betydande hål i 

plånboken då skivorna är eftertraktade. Den progressiva musikrörelsen utgör tveklöst ett 

viktigt led i den svenska populärmusikens historia. Genom proggen fick svensk rockmusik ett 

eget uttryck och en egen rörelse med egen infrastruktur som utmanade etablissemanget vilket 

gör proggen väl värd ett studium. Syftet med denna uppsats är i vid mening att bidra till 

kunskapen om den svenska progressiva musikrörelsen. 

1.1 Bakgrund 

Från och med 1930- och 1940-talen började ungdomarna framträda som en specifik grupp i 

samhället och de hade andra krav som vuxensamhället inte hade. Ungdomen centrerades runt 

om de nya medierna som grammofonen, radion och televisionen och det medförde även att de 

blev intressanta för de kommersiella krafterna i samhället. Genom radio, grammofon och TV 

utmanades det gamla kulturella etablissemanget av en ny ungdomskultur, speciellt genom 

musiken. På Nalen i Stockholm dansade swingpjattarna till jazzen och dansen var även den ett 

nytt uttryck för utmaning mot vuxengenerationen. När popen och rocken slår igenom med 

Elvis Presleys vickande höfter var inte föräldragenerationen nöjda och mötte den nya 

ungdomskulturen med stor misstänksamhet.5  

Ungdomarna var svältfödda på den nya musiken men den gick att lyssna på genom 

internationella radiostationer som Radio Luxemburg eller piratradiostationer som Radio 

Mercur i Öresund eller Radio Nord i Östersjön. Det var enda möjligheten att lyssna på den 

nya amerikanska musiken till en början men under 1960-talet lyckades Sveriges radio möta 

denna efterfrågan med radioprogram som ”Svensktoppen” och ”Tio-i-topp”. Populärmusiken 

och rocken som Beatles, Bob Dylan och Rolling stones samlade ungdomen på ett helt annat 

sätt än tidigare. Musiken var identitetsbildande och avskärmade vi från dom genom de 

musikaliska preferenserna.6 Genom att ungdomarna sökte sig ut på arbetsmarknaden och 

började arbeta och skaffade sig ett ekonomiskt överskott kunde de börja konsumera för att 

stärka denna identitet genom konsumtion. En undersökning från 1960 visar att ungdomarna 

köpte mycket skivor. Marknaden för konsumtionsvaror riktade sig mot denna nya grupp 

                                                 
5 Hedenborg, S., & Kvarnström, L. (2013). Det svenska samhället 1720-2010: böndernas och arbetarnas tid 

s.346 
6 Hedenborg & Kvarnström, (2013) s.346 
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konsumenter och konsumtionsvaror riktade mot ungdomar växte dramatiskt. 7 Modeindustrin 

såg en möjlighet att kapitalisera på ungdomens köpstarka beteende och anordnade 

tonårsmässor med syfte att sälja vilket ledde till ideella motmässor. Ungdomarna bussades 

gratis till en alternativmässa och där spelade band som Sound of music (senare blå tåget) och 

international harvester (senare träd, gräs och stenar). Där tog dessa band de första stegen till 

formeringen av den progressiva musikrörelsen i Sverige. 8 

Motmässorna blev en succé eftersom att tonårsmässorna gick i konkurs och tankarna på en 

musikfest började ta form och efter en rad av indragna tillstånd arrangerades en olaglig 

musikfest på gärdet. (festen var olaglig eftersom arrangören inte hade tillstånd). Gärdetfesten 

var i sig en motfestival till den lagliga musikfesten som återfanns i Mantorp och även den 

gick back ekonomiskt.9 

Ungdomarnas egen musikkultur hade börjat ta form. Det var en musik för en publik och 

tidigt fanns det en ambition att vara icke-kommersiella till syfte att motverka det ungdomarna 

såg som de kommersiella krafternas negativa effekter. I slutet på 1960-talet och början 1970-

talet startade de oberoende skivbolagen Musiknätet i Vaxholm (MNW) och Silence. Dessa 

skivbolag var en del i det som kom att vara den progressiva musikrörelsens redskap i att 

producera icke-kommersiell musik.10 Dessa skivbolag möjliggjorde produktioner med unga 

amatörmusiker som annars sannolikt inte skulle fått chansen att ge ut sin musik på skiva. 

Samtidigt var skivproduktionen musikrörelsens kanske effektivaste kanal ut i etern. MNW 

och Silence nöjde sig inte med att enbart bygga upp icke-kommersiella skivbolag utan satsade 

på en distributionskanal vilket resulterade i bolaget SAM-distribution. Under 1970-talet följer 

fler distributioner som exempelvis plattlangarna.11  

Musikrörelsen fick behov av en egen musiktidning där de icke-kommersiella artisterna fick 

utrymme att synas på och där aktuella frågor kring musikpolitik kunde ventileras. Tidningen 

startade inofficiellt 1972 i stencilerad version men redan året därpå gavs den ut som tidning 

och fungerade som den progressiva musikrörelsens språkrör.12 

Musikrörelsen skapade även en icke-kommersiell scen för den progressiva musiken där 

både band och publik kunde spela och lyssna utan att bidra till att stötta kommersen och 

                                                 
7 Berggren L. , 2009 s.45 
8 Rynell, E., & Åberg, L. (1977). Inledning. i E. Rynell, & L. Åberg, Spela för livet: Fria kulturgruper inför 80-

talet s.17-18 
9 Lahger, H. (2002). Proggen: musikrörelsens uppgång och fall s.85 
10 Lahger, 2002 s.69-70; 110 
11 Thyrén, D. (2009). Musikhus i centrum : två lokala praktiker inom den svenska progressiva musikrörelsen: 

Uppsala Musikforum och Sprängkullen i Göteborg s.80; 87-89 
12 Lahger, 2002 s211 
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kapitalisterna, musikforum. Det fanns en ny generation svenska musiker och de hade en stor 

och energisk publik och för att kunna gå vidare behövde man egna musikhus. Ett alternativ till 

diskoteken och de kommersiella dansrestaurangerna. Musikrörelsen hyrde lokaler av 

kommunen och i Uppsala öppnade det första musikforumet dörrarna 1972.13 Tillsammans 

med allt musikrörelsen hittills åstadkommit kände vissa ungdomar att det skulle vara 

fördelaktigt med en riksorganisation där musikforumen därigenom smidigare kunde bedriva 

samarbete mellan musikhusen. Den progressiva musikrörelsens riksorganisation kontaktnätet 

bildades mot slutet av 1974 och fungerade som ett samlingsorgan mellan de olika musikhusen 

och genom tidningen Musikens makt spreds budskap om spelningar eller skivor.14 Därmed 

var den progressiva musikrörelsens infrastruktur lagd och banden/artisterna hade en rörelse att 

kunna spela för. 

Den progressiva musikrörelsen spelade intensivt sina politiserade låtar runt tio år. Med 

tiden började band lägga ned och tidens tempo satte sina spår i rörelsen. Politiseringen av 

rörelsen menar Lagher i sin bok var starten till slutet för rörelsen. Det är sannolikt inte hela 

historien men sakförhållandet kvarstår, den progressiva musikrörelsen klingade av och 

försvann runt 1980 och punken tog vid.15 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 

Inom den sociala rörelseforskningen betraktas ofta 1960-tals radikaliseringens proteströrelser 

som ”sociala rörelser”. Sociologerna Ron Eyerman och Andrew Jamison har valt att tolka 

musikrörelser som sociala rörelser i sin studie Music and Social movements: Mobilizing 

traditions in the twentieth century. Eyerman och Jamison menar att sociala rörelser bör förstås 

som en kollektiv läroprocess som skapar kollektiva identiteter och kunskap.16 Det kulturella 

uttryck och traditioner som musiken innebär är för Eyerman och Jamison ett uttryck för en 

speciell kunskap som interagerar med känslor och det intellektuella och dess struktur bör inte 

förvrängas utefter politiska doktriner. Musiken, menar författarna, är driven av sin egen rytm, 

logik och struktur. Författarna tar upp det svenska exemplet med den progressiva 

musikrörelsen och menar att rörelsen inte förvaltade sitt folkmusikaliska arv och därmed 

miste de sin traditionsmobiliserande kraft tillsammans med att rörelsen politiserades genom 

den nya vänsterns dogmatiska Marxism.17 

                                                 
13 Thyrén, 2009 s.76 
14 Thyrén, 2009 s.78-79 
15 Lahger, 2002 s.219-ff 
16 Eyerman, R., & Jamison, A. (1998). Music and social movements : mobilizing traditions in the twentieth 

century s.7, 9, 23-24 
17 Eyerman & Jamison, 1998 s.160-161 
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Författarna använder sig av begreppet rörelseintellektuella för att beskriva en slags 

nyckelrollspersoner inom rörelserna. Dessa personer är de aktörer som formulerar och leder 

kollektivet i protest mot något som de upplever som orättvist eller odemokratiskt. Exempel på 

en rörelseintellektuell aktör inom en social rörelse är Bob Dylan menar författarna. Bob 

Dylans låtar ändrade standard för populärkulturen på flertalet sätt, exempelvis att han visade 

att låtar inte nödvändigtvis behöver vara i formatet tre minuter långa, att rocktexter kunde 

vara komplexa och poetiska samt att popsångers texter kunde vara sanningsbärande och 

socialrealistiska.18 

När forskningen diskuterat om 1960-talsradikaliseringen talas det ofta i hegemoniskt 

diskursiva termer. Det innebär konkret att en konflikt skildras där en äldre generation med 

hierarkiska institutioner ställs mot en yngre kultur/social rörelse.19 Historikern Björn Horgby 

har i sin studie om rock och uppror argumenterat för hur begreppet hegemoni har spelat roll i 

studier om ungdomskulturen och rockkulturen. Horgby menar att den rådande hegemonin i 

efterkrigstidens Sverige och många andra delar av västvärlden präglades av 

föräldragenerationens hegemoni. Begreppet hegemoni definierar Horgby som ett 

”normaltillstånd” som innebär ett oskrivet kontrakt där spelregler för hur man ska umgås och 

vilka föreställningar som är gemensamma, det vill säga det hegemoniska tillståndet. I 

normaltillståndet omfattas alla av hegemonins föreställningar.20 Horgby menar även att 

hegemonibegreppets omfattas av två delar, den överordnade delen samt den underordnade, 

och dessa har ett gemensamt innehåll och en hegemonisk relation. Tillsammans utformar 

parterna det oskrivna kontraktet med spelreglerna och de är i konstant förhandling mellan 

varandra kring spelreglerna.21 Den överordnade delen är de som sätter hegemonin, som 

föräldragenerationen satte standard för vad som var accepterat beteende, och den 

underordnade delen, ungdomarna, fick förhålla sig till detta. Den överordnade parten hade ett 

maktförhållande kring det vardagliga handlandet. Den underordnade parten kan hota med att 

bryta kontraktet men gör det sällan eftersom en antagonistisk relation saknar kalkylerbara 

villkor, alltså rädslan för det okända.22 Kombinationen av utsatthet för kontroll samt 

identitetskränkningar av föräldragenerationen medförde att ungdomsgenerationen engagerade 

sig i att påverka hegemonin för att ”höja taket” för vad som vad accepterat beteende. Rädslan 

                                                 
18 Eyerman & Jamison, 1998 s. 126 
19 Hegemoniska föreställningsvärldar och kamp kring hegemoni återfinns i bl a Östberg, 1968 – när allt var i 

rörelse; Bergman, kulturfolk eller folkkultur, Horgby, rock och uppror; Bjereld, Demker, 1968 – när allt började 
20 Horgby, B. 2007. Rock och uppror: amerikansk, brittisk och svensk rockkultur 1955-1969 s.15 
21 Horgby, 2007 s.15 
22 Horgby, 2007 s.16 
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för att hamna i det okända var liten då ungdomen saknade ett mål med upproriskheten menar 

Horgby.23  

Vidare har Horgby i sin artikel Rebellen Elvis och motkulturella Beatles: upprorisk rock i 

USA och Storbritannien mellan 1955-69 gått igenom olika teoretiska utgångspunkter vilka är 

användbara när det kommer till rockkulturen som var centrerad kring ungdomskulturen. 

Horgby beskriver begreppet hegemoni som tvådelat. Den ena delen har med maktrelation 

mellan över- och underordnade och det andra är en gemensam föreställningsvärld, som de 

styrande har ett tolkningsföreträde över. Man kan se hegemonin som ett informellt kontrakt 

där de överordnade garanterar till exempel trygghet och social stabilitet medan de 

underordnade förbinder sig att följa och acceptera föreställningarna. Denna relation förutsätter 

att alla handlar på ett kalkylerat sätt. De handlingsalternativ som de underordnade hade att 

välja mellan var för det första att acceptera hegemonin vilket präglade den kommersiellt 

inriktade mainstream musiken. Det andra alternativet är att undvika hegemonins 

kontrollförsök i syfte att bli lämnad ifred. Det tredje alternativet innebär att man försöker 

påverka hegemonin till syfte att höja ”taket” på hegemonin för att höja acceptansnivån på 

beteendet. Det fjärde alternativet är att omförhandla hegemonins innehåll för att höja taket 

och det femte är att bryta ner hegemonin och vägra godkänna det informella kontraktet och 

hegemonins världsbild. Det sista alternativet var det som präglade ungdomskulturens 

rebelliskhet och uppror mot föräldragenerationen som satte hegemonin. Rockmusiken följde 

ungdomskulturens strävan att skifta hegemonin och förändra världen.24 

Min utgångspunkt för denna studie är att inom den progressiva musikrörelsen fanns det en 

hegemonisk föreställningsvärld. Horgby menar att föräldragenerationens hegemoniska 

föreställningsvärld och ungdomskulturen stod i konflikt om hur hegemonin skulle vara.25 På 

samma sätt fanns en liknande process inom musikrörelsen. Om nu hegemoni är en norm i 

samhället som är, vad Horgby menar, delad i två skikt. En övre del som har tolkningsföreträde 

och en maktposition i hegemonin samt en undre del som har en underlydande part i 

hegemonin, kan jag förstå hegemoni som olika lager där det finns ett ”tak” mellan varje lager. 

Hegemonin ligger överst med samhällets accepterade normer. Under finns då 

ungdomskulturen som inte köpte dessa normer i hegemonin och där gjorde ungdomskulturen 

uppror i varierande grad som långt hår och oaccepterad klädstil och demonstrationer. Min 

                                                 
23 Horgby, 2007 s.22 
24 Horgby, B. (2009). Rebellen Elvis och motkulturella Beatles. i L. H. Berggren, Populärmusik, uppror och 

samhälle s.18-19, 26 
25 Horgby, 2007 s.12 
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utgångspunkt är att det inom den svenska progressiva musikrörelsen fanns en egen hegemoni 

samt ett skikt som var den underordnade delen som inte accepterade den sociala rörelsens 

satta normer, alltså agerade i varierad art för att vara upproriska till syfte att antingen 

omförhandla hegemonin eller för att höja ”taket”. För att analysera den svenska progressiva 

musikrörelsen och förstå den ska jag använda mig av tre olika begrepp som analysverktyg. 

Dessa begrepp är upproriskhet, identitet och hegemoni. Samtliga begrepp är inspirerade av 

Horgbys studie om hegemoni och rockmusik. 

1.2.1 Upproriskhet 
Att göra uppror mot någonting är att visa att de upproriska inte är överens med det de gör 

uppror mot. I en perfekt hegemonisk föreställningsvärld torde allt vara i ett ”normaltillstånd” 

där debatten uteblir på grund av att alla är överens om föreställningsvärlden.26 Upproriskhet är 

alltså ett uttryck för att vilja ställa hegemoniska värderingar ur balans och utmana hegemonin. 

Upproriskhet ser jag som när en aktör söker omförhandla, alternativt göra motstånd mot 

hegemonin. Horgby menar att upproriskhet kan innebära att en individ eller gruppering gör 

nya vägval när olika aktörer utifrån sina erfarenheter möter en ny verklighet. Det upproriska 

draget kommer av kombinationen av att öka sitt eget utrymme inom hegemonin samt minska 

kontrollen av hegemonin och detta ger möjlighet att stärka identiteten för gruppen/individen.27 

Jag ser upproriskhet som ett sätt att söka förändra hegemonin och/eller påvisa att man tar 

avstånd från någonting eller ”de andra” vilket medför att jag, inspirerad av Horgby, ser 

upproriskhet som en identitetsformering. 

1.2.2 Identitet 

Identitet är på det sätt vi uppfattar oss själva och vi visar vilka vi är utåt. Musik och identitet 

är intimt förknippat med varandra. Vissa stilar inom till exempel mode och annat är direkt 

kopplat med exempelvis punk.28 Identiteten är viktig i det att visa vem man är eller inte är och 

om identiteten hotas ges det uttryck av upproriskhet som exempelvis oaccepterad klädstil, 

musik och/eller andra uttryck för avståndstagande. Identiteten är det som förenar ett kollektiv 

och avgränsar från något annat som ”de andra”.29 Inom föreställningen om identiteten är en 

gemensam historia och en gemensam kontext av betydelse, en gemensam kontext. En grupp 

individer som har samma/liknande erfarenheter kring historien, samtiden och 

föreställningsvärlden har liknande syn på ”de andra” och vilka de själva är. Jag definierar 

                                                 
26 Horgby, 2007 s.15 
27 Horgby, 2007 s.32 
28 Berggren L, 2009 s. 9 
29 Eyerman & Jamison, 1998 s.23-24, 40 
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identitet som något vi vill visa, vilka vi är och vilka vi inte är samt när något hotar identiteten 

uppstår uttryck för upproriskhet för att göra avstånd eller visa tillhörighet till annat. 

1.2.3 Hegemoni 

Begreppet hegemoni som används i denna uppsats är inspirerad av Horgbys tankar om 

begreppet. Hegemoni menar han är en norm för tänkandet och handlandet. Hegemoni är delat 

i två delar: ett gemensamt innehåll och en hegemonisk relation. Tillsammans bildar dessa ett 

oskrivet kontrakt som innehåller spelreglerna för vilka föreställningar som är gemensamma, 

alltså det hegemoniska innehållet.30 Jag ser begreppet som att när hegemonin är satt har parten 

som etablerade hegemonin tolkningsföreträde till vad som är det accepterade tänkandet och 

handlingen. Den underliggande delen kan antingen acceptera det eller göra uttryck för 

missnöje i upproriskhet. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Den progressiva musikrörelsen var en kraftfull rörelse som brukar tillges ett startdatum i 

anslutning till den första Gärdetfesten år 1970.31 Musiken skapade sammanhållning inom 

ungdomsgrupper samtidigt som den avgränsar sådana från varandra. Att lyssna på en viss 

musik är identitetsskapande och musik och stil är intimt förknippade att det nära på inte går 

att tänka på till exempel punkare utan att tänka Sex pistols.32 Den progressiva musikrörelsen 

blommade upp och förtvinade men inte utan att skapa och lämna efter sig unika musikaliska 

uttryck, organisationer och nya skivbolag som påstod sig vara icke-kommersiella trots att 

musik opererar på en kommersiell marknad.  

Syftet med denna uppsats i vid mening är att bidra till förståelsen av den progressiva 

musikrörelsen i Sverige under 1970-talet. Centralt för musikrörelsen var avståndstagandet till 

kommersialiseringen av musiken och att tillhandahålla ett alternativ till den kommersiella 

musikindustrin. Uppsatsens specifika syfte är att studera kampen om hegemonin inom den 

svenska progressiva musikrörelsen. 

För att närma mig syftet med uppsatsen har följande forskningsfråga formulerats: 

 

 Hur såg den hegemoniska föreställningsvärlden ut kring musikrörelsen i 

Musikens makt? 

 

                                                 
30 Horgby, 2007 s.15 
31 Thyrén, 2009 s.74 
32 Berggren, L. H. 2009 s.9 
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För att besvara dessa frågeställningar har följande undersökningsfrågor ställts till empirin. 

Syftet med dessa frågor är att de ska fungera som mer konkreta frågor till empirin och svaren 

på dessa frågor kommer att fungera som kompletterande material till forskningsfrågan. 

Frågorna som formulerats är: 

 Vilka konflikter kring musiken uppstod i Musikens makt? 

 Hur såg den progressiva musikrörelsen på progressiv musik i Musikens makt? 

 Hur var synen på skivbolagstillhörighet i Musikens makt? 

1.4 Forskningsläge 

Denna uppsats har fokus på den svenska progressiva musikrörelsen och kommer studera den 

som en social rörelse. Som nämndes tidigare har en dominerande del av forskningen studerat 

1960-tals radikaliseringen som sociala rörelser. Historikern Kjell Östberg har i sin studie 1968 

– när allt var i rörelse tagit ett samlat grepp på 1960-talets radikaliserade proteströrelser och 

beskriver dessa som sociala rörelser. En tes som Östberg driver är att det under 1960-talet 

förekom en värdeförskjutning som möjliggjorde ett utvecklande av dessa sociala rörelser. 

Mellan de nya och gamla sociala rörelserna skedde ett kontinuerligt utbyte av erfarenheter. 

När rörelserna upplevde nedgång skedde däremot en fragmentisering som motverkade nya 

uppkomster av nya former av sociala aktioner. 33 Östberg menar att de sociala rörelserna 

innebar en kollektiv läroprocess som drivs av de rörelseintellektuella, dessa är kulturarbetarna 

som genom teater och musik skapade ett dynamiskt samspel mellan olika grupper och 

organisationer. Östberg är här inspirerad av sociologerna Ron Eyerman och Andrew 

Jamison.34 

Vidare forskning om sociala rörelser och musikrörelser har sociologen Håkan Thörn i sin 

bok 1968 – revolutionens rytmer: en berättelse om hur musik och uppror skakade 

världsordningen belyst året 1968 i en fallstudie vars syfte är att förstå hur samexistensen och 

samspelet mellan musik och politisk protest kunde uppstå och uttryckas på olika sätt, främst 

ur ett USA-perspektiv. USA-perspektivet är intressant då den svenska progressiva musiken 

tog mycket inspiration av den amerikanska rockscenen. Thörn menar att år 1968 korsades 

1960-talets nya rörelser och kulturella uttrycksformer med en större rörelse som får samlad 

kraft och blir ostoppbar i sin samhällskritik. De nya kulturuttrycken och de sociala rörelsernas 

samspel växte sig starkare år för år och expanderade och letade sig sakta in i etablissemangens 

                                                 
33 Östberg, K. 2002. 1968 - när allting var i rörelse : sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna s.15-

16, 20-21 
34 Östberg, 2002 s.21, 78-79 
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offentliga rum.35 Thörn menar att när kulturen underordnas politik och reduceras till ett 

ideologiskt propagandaverktyg förlorar den oftast sin egen och unika sprängkraft. På 

motsvarande sätt menar Thörn vidare att sociala rörelser kan förlora sin samhällsförändrande 

potential om estetiska överväganden tar överhanden när dess budskap och strategier 

utformas.36 Protestmusiken som under 1968 var i högform i USA har lämnat spår i den 

svenska progressiva musiken och har inspirerat många musiker och band i Sverige. 

Musiketnologen Alf Arvidsson har i sin studie Musik och politik hör ihop: diskussioner, 

ställningstaganden och musikskapande 1965-1980 studerat hur politiska ställningstaganden 

på det musikaliska fältet såg ut. Politiseringen av musiken menar författaren var en följd av 

strömningar inom kulturlivet som helhet. Musik tog en allt större plats i ungdomars vardag 

genom en växande skivproduktion och skivförsäljning. Musikens skapades och konsumerades 

inom det som författaren förstår som en diskursiv ordning, präglad av vänsterradikaliseringen. 

Arvidssons poäng är att artisterna upplever ett växande behov av att legitimera sin musik i 

socialistiska termer eftersom kravet på icke-kommersiell musik var musikrörelsens 

gemensamma nämnare.37 Som estetisk linje utformades under 1970-talet en socialrealism och 

i förlängningen kom diskussionen att handla om konstnärens relation till publiken, folkets 

kultur. Av vikt var att skapa musik på icke-kommersiell grund och att inte knyta sig till ett 

kommersiellt skivbolag.38 Musikerna i musikrörelsen förväntades ha en socialistisk etik och 

det fanns höga krav på att dela lika, spela gratis för saken, delta i rörelseuppbyggnad, spela in 

på oberoende skivbolag samt undvika kommersiella evenemang och samtidigt hålla en 

professionell nivå, förnya sig och hålla och odla kontakterna med arbetarklassen.39 

Kopplingen mellan kultur/sociala rörelser har även historikern Johan Bergman belyst i sin 

bok Kulturfolk eller folkkultur?: 1968, kulturarbetarna och demokratin där författaren har 

tittat på hur kollektiv av vänsterradikala kulturarbetare inom teater, musik och textilkonst 

strävade efter att demokratisera kulturen. Bergman menar att trots 1960-talets 

vänsterradikalisering och Sveriges ekonomiska uppsving med ökad materiell välfärd 

medförde det inte en ökad konsumtion av det som ansågs vara god kultur. Istället bidrog den 

offentligt subventionerade kulturen att reproducera klassamhället och dess orättvisor genom 

att gynna den elitistiska finkulturen. Från det vänsterradikala hållet växte kraven på att 

                                                 
35 Thörn, H. 2018. 1968 : revolutionens rytmer : en berättelse om hur musik och uppror skakade 

världsordningen s.28 
36 Thörn, 2018 s.32 
37 Arvidsson, A. 2008. Musik och politik hör ihop : diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-

1980 s.311 
38 Arvidsson, A. 2008. s.382-384 
39 Arvidsson, 2008 s.390 
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välfärdsstaten skulle garantera en ”god” kultur.40 Bergman menar att musikrörelsen 

argumenterade för att fler musiker borde få ökat inflytande över sin arbetssituation och slippa 

profiterande mellanhänder och därmed ha som målsättning att skapa icke-kommersiell musik. 

Här uttrycktes även inom musikrörelsen en ambition att sprida musiken som produkt och 

aktivitet till alla medborgare oavsett socialtillhörighet som ett led i att demokratisera 

kulturen.41 

Den progressiva musikrörelsen hade som centralt mål att nå ut till folket med kulturen på 

ett icke-kommersiellt sätt och kringgå kommersialiseringens negativa effekter. I detta ingick 

det att musiker skulle spela på alternativa scener för att undvika kommersialisering. Därför 

skapades musikforum som skulle fungera som den alternativa scen som publiken kunde 

tillgodogöra sig musik som var garanterat icke-kommersiell. David Thyrén har i sin 

doktorsavhandling i musikvetenskap belyst två av dessa musikforum, Uppsala musikforum 

och Sprängkullen i Göteborg. Fallstudien har belyst om det finns kollektiva identiteter och 

gemenskaper runt musik som utvecklats kring de lokala praktikernas dynamik. Thyrén menar 

att det fanns likheter och skillnader i de olika musikforumen. Likheterna bestod i att aktörerna 

i musikforumen var aktivister snarare än musiker. Aktivisterna tenderade ha rollen som 

administratörer och ideologer för att även stundom agera amatörmusiker.42 Thyrén menar att 

dessa två musikforum är typiska för musikrörelsen och att deras utveckling sker 

överensstämmande med musikrörelsens tidsförlopp i övrigt. Genom musikrörelsens 

sammanlänkande riksorgan kontaktnätet och i tidningen Musikens Makt skapades kontaktytor 

som gav förutsättningar till en utveckling av kollektiva identiteter och en gemensam social 

rörelsekultur.43 

Ett centralt perspektiv som den tidigare forskningen haft runt historieskrivningen om 1960-

talsradikaliseringen har varit sociala rörelser och dess ifrågasättande av den rådande 

ordningen och formulerandet av en alternativ ordning. Dessa utmaningar förklaras eller 

förstås utefter begreppet sociala rörelser. Historikern Stefan Backius har i sin 

doktorsavhandling Arbetare på scen: amatörteater som politiskt verktyg belyst hur 1960-

talsradikaliseringen kan förstås genom att lyfta fram hur de estetiska uttrycksformerna och hur 

den politiska radikaliseringen samverkade. Författaren menar att sociala rörelser förstås som 

något progressivt och demokratiskt och dess största resurs är personers engagemang och 

                                                 
40 Bergman, J. 2010. Kulturfolk eller folkkultur?: 1968, kulturarbetarna och demokratin s.227 
41 Bergman, 2010 s.232-233 
42 Thyrén, 2009 s.355 
43 Thyrén, 2009 s.358 
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aktiva deltagande. Dessa sociala rörelser utmanar etablissemanget och makten samt är ofta 

politiskt åt vänster.44 Studiens huvudobjekt är inte den progressiva musikrörelsen utan 

amatörteater. Som flertalet författaren som presenterats innan låg den progressiva 

musikrörelsen nära teatergrupperna och några av gruppernas inspelade musik ses idag som 

proggmusik.45  

Att göra uppror mot något innebär en konflikt mot rådande förhållanden. Den progressiva 

musikrörelsen var emot kommersialiseringen av kulturen som ansågs borgerlig. Musikvetaren 

Johan Fornäs har analyserat musikrörelsen försök och möjligheter till att etablera en 

motoffentlighet. Fornäs menar att det rådde en borgerlig offentlighet under 1970-talet och att 

den borgerliga kulturen, definierad utefter kapitalistisk produktion av säljande kultur, hämmar 

eller stoppar arbetarkulturer. Kulturen varufieras av borgarkulturen som säljer den och tar 

över de lönande delarna i proletärkulturen och den musikaktivitet som inte kan säljas döms ut 

utvecklas inte och betraktas aldrig som kultur.46 Den proletära offentligheten som är 

motsatsen till den borgerliga offentligheten kallar författaren för motoffentlighet och menar 

vidare att motoffentlighet uppstår utifrån en kritik av delar av den borgerliga offentligheten.47 

Den bok om den progressiva musikrörelsen som fått mycket stor uppmärksamhet är Håkan 

Lahgers bok Proggen – Musikrörelsens uppgång och fall (1999). Lahger beskriver själv hur 

han kom in i musikrörelsen 1973 när musikrörelsen hade etablerat sig och musiktidningen 

musikens makt hade startat. I rörelsen fungerade Lahger som administratör och journalist och 

skrev artiklar och recensioner i Musikens makt. Boken bygger på Lahgers egna upplevelser 

och erfarenheter inifrån musikrörelsen samt på ett omfattande intervjumaterial och beskriver 

den progressiva musikrörelsens hela livscykel. Lahger själv tecknar sin bok som den första 

ordentliga genomgången av den svenska musikrörelsens historia.48 Lahger koncentrerar sig på 

hur de, som han identifierar som, tongivande skivbolagen och banden uppstod. Det unika med 

den progressiva musikrörelsen att den skapade egna verktyg för att distribuera och producera 

musik. Lahger menar att detta var framgången för rörelsen. Ägandet av skivbolagen var 

centralt och bidrog till en stabil grund som inte fanns, i alla fall inte lika utvecklat, på andra 

håll i världen.49 Lahgers bok är skriven för en bredare publik och är inte någon forskning i 

ämnet musikrörelsen men har använts av flertalet verk i den tidigare forskningen. 

                                                 
44 Backius, S. 2011. Arbetare på scen : amatörteater som politiskt verktyg s.50 
45 Exempel på dessa teatergrupper är Nationalteatern, Nynningen, NJA-gruppen. Se Lahger, 2002 s.133-ff; 

Bjereld, U. &. 2018. 1968: när allt började s.127-ff; Östberg, 2002 s.108-ff 
46 Fornäs, J. 1979. Musikrörelsen - en motoffentlighet? s.36-37 
47 Fornäs, 1979 s.38-39 
48 Lahger, 2002 s.16 
49 Lahger, 2002 s.16 
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1.5 Källor, material och avgränsningar 

För att närma mig frågeställningarna i denna uppsats har musiktidningen Musikens makt 

studerats. Denna tidning fungerade som den svenska progressiva musikrörelsens språkrör och 

bedrev journalistik kring musikscenen, både nationellt och internationellt under 1970-talet. 

Tidningen har ofta framhållits som viktig för förståelsen av den progressiva musikrörelsen50 

men vad jag har sett finns det ingen studie gjord på hela detta material. Namnet, Musikens 

makt fastställdes för att markera en samhörighet på det ideologiska planet och markera 

oberoende enligt tidningen själv.51 I musikens makt återfinns debatter om rock, 

kommersialisering, recensioner av skivor, intervjuer med band och annat som var centralt för 

rörelsen. Tidningen startades som en stencilerad upplaga år 1972 och gavs ut när det ansågs 

att någon hade något väsentligt att skriva.52 Det går att sätta in musikens makt i en tradition av 

vänsterskribenter som författade tidskrifter som till exempel Vietnambulletinen och 

FIB/kulturfront. Även om Vietnambulletinen och FIB/kulturfront var utgivna av 

organisationer med tydliga program var Musikens makt en tidning som gjorde snabba 

framsteg med bara en grupp på femton personer. Dessa femton utgick ifrån behovet av en 

musiktidning som kunde förmedla bra journalistik kring musikvärlden och de satte igång utan 

en tydlig modell för det långsiktiga arbetet. Tidningen hade alltså ingen tydlig linje eller 

program och till en början var tidningen en frivilligprodukt utan redaktionell policy annan än 

att utöka nätverket och få in artiklar.53 Musikens makt utnämnde sig själv till ”främst ett organ 

för den progressiva musikrörelsen”54 och kom att betraktas som språkrör för rörelsen.  

Tidningen utgavs mellan åren 1973-1980 och var en månadsvis utgiven tidskrift. Efter en 

lång tids nedgång av tidningen dog den ut år 1980 på grund av dess svårigheter att anpassa sig 

till ekonomi, ideologi och den musikaliska utvecklingen efter punken. Många av Musikens 

makts journalister hade gått till nya tidningar eller startat egna magasin som inte hade samröre 

med musikrörelsen utan kopierade anglo-amerikansk musikpress.55 

Materialets bestånd är i nära komplett serie. Vid mitt besök på Carolina Redeviva i 

Uppsala upplyste biblioteket mig om att serien var i sin helhet men det visade sig att tre 

                                                 
50 Arvidsson, 2008 s.22; Thörn, 2018 s.30; Fornäs, 1993 s.20; Musikens Makt menar själva att de ska fungera 

först och främst som ett organ för den progressiva svenska popmusiken (1974:1 s.24) 
51 Musikens Makt 1974:2 s.2 
52 Lahger, 2002 s.211 
53 Arvidsson, 2008 s.220-221 
54 Arvidsson, 2008 s.221 
55 Fornäs, 1993 s.20 
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nummer saknades.56 Detta bedömer jag inte vara belastande för studien då resterande av 

serien är komplett.  

Musikens makt är en kvarleva som säger något om verkligheten i 1970-talets svenska 

progressiva musikrörelse. Den vittnar om konflikter inom musikrörelsen, vad debattörer anser 

vara rätt och fel samt hur recensenter bedömde ny musik. Trovärdigheten i Musikens makt 

som kvarleva är hög och källan är vad den utger sig för att vara. Debatterna förefaller vara 

skrivna av debattörerna själva och eftersom de återkommer efter varje nummer av tidningen 

har de tillkommit i nära tid. Att debattörerna och skribenterna i musikens makt skulle vara 

beroende av varandra förefaller osannolikt då skribenterna, vad jag kan förstå, inte alla gånger 

ens bor i samma stad. Tidningen har sitt säte inledningsvis i Vaxholm men flyttar senare till 

Göteborg. Skribenterna återfinns, vad jag förstår, i större delar av landet och somliga är för 

musikrörelsen okända skribenter. Recensionerna av skivor hade Musikens makt som 

utgångspunkt tidigt att de skulle vara skrivna av folk som inte var professionella 

recensenter.57 

Studien avser att belysa den svenska progressiva musikrörelsen under tiden som tidningen 

musikens makt gavs ut, det vill säga 1973-1980. Jag har valt att inte lägga fokus på 

internationella musiker/band eftersom denna studie avser hegemoni runt den svenska 

progressiva musikrörelsen. För denna studie kommer inte jag inte använda mig av intervjuer. 

Många av personerna som figurerar inom musikrörelsen är fortfarande i livet och kan 

möjligen ge många intressanta svar kring musikrörelsen. Anledningen till varför intervjuer 

valts bort är på grund av närhetsaspekt. Händelserna som dessa personer ska svara på hände 

för nära 40 år sedan och minnet kan svika. Det skrivna ordet är mer tillförlitligt ur det 

källkritiska perspektivet.58  

1.6 Metod och disposition 

Studiens källmaterial består som tidigare nämnts av musiktidningen Musikens makt som både 

i den tidigare forskningen och enligt tidningen själv fungerade som den progressiva 

musikrörelsens språkrör. Det är i denna tidskrift tecken på hegemoniska föreställningar kan 

återfinnas då tidningen talar om vad som händer i rörelsen och med musiken. Hegemoni 

förstår jag som en diskursiv föreställningsvärld. En föreställningsvärld som personer inom 

musikrörelsen kan identifiera sig med och visa vilka man är eller inte är. Inom hegemonin 

                                                 
56 Musikens makt 1978:3; 1979:5; 1979;6 saknas ur serien 
57 Se Musikens makt 1974:3 s.20 
58 Florén, A., & Ågren, H. (2006). Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt s.76 
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finns det en asymmetrisk maktrelation mellan de överordnade i hegemonin och de 

underordnade där de överordnade har en maktposition. De överordnade i denna relation söker 

utöva ett mått av kontroll på den hegemoniska värdegrunden och de underordnade strävar 

efter att omförhandla hegemonin underifrån utifrån sina villkor. Som nämnts i kapitel 1.2 har 

de underordnade i hegemonin fem olika alternativ till strategier rörande upproriskhet mot 

hegemonin för att omförhandla den.59 I materialet har jag sökt efter uttryck för upproriskhet i 

debatterna rörande musiken och skivbolagstillhörighet för att få en bild av hegemonin utefter 

undersökningsfrågorna. 

Metoden för att närma mig mina frågeställningar är kvalitativ texttolkning. Motiveringen till 

denna metod ligger i att studien handlar om en diskursiv föreställningsvärld som jag vill 

närma mig och där passar en kvalitativ texttolkning bättre än en kvalitativ som mer behandlar 

siffror och tabeller.60 En kategorisering av det som rimligen kan belysa en hegemoni i 

musikens makt är debatter, skivbolagstillhörighet och recensioner. Genom dessa torde 

kampen om en hegemonisk föreställningsvärld vara möjlig att belysa. Debatter ser jag som ett 

uttryck för identitet och upproriskhet kring hegemonins försök till maktutövning. Där 

konflikter finns borde rimligen motstånd mot en hegemonisk föreställningsvärld gå att finna. I 

denna studie har jag utgått från debatter kring musiken. Recensioner, motrecensioner samt 

debatter för att spåra hegemoniska föreställningar samt utröna hur den svenska progressiva 

musikrörelsen såg på musiken, skivbolagstillhörigheten och vilka konflikter som fanns kring 

dessa. Debattörerna nämns vid namn. Detta anser jag inte strida mot några etiska aspekter 

eftersom namnen redan är publicerade i tidningen. 

2 Undersökning 

2.1 Vilka konflikter kring musiken uppstod inom musikrörelsen? 

De konflikter som återfinns i den progressiva musikrörelsens organ Musikens makt handlar 

om flertalet ämnen som återfinns i debattartiklarna där läsare och folk inom rörelsen uttrycker 

sitt missnöje över tidigare skribenters åsikter. En lång konflikt, som kom att bli ett tema som 

genomgående följer tidningen, handlar om musikens funktion, alltså vilket syfte musiken ska 

ha. I andra numret av musikens makt (1973:2) redovisas en telefonintervju med en Åsa 

Moberg och en producent på Sveriges radios underhållningsavdelning, Bengt Wittström. 

Intervjun är transkriberad och författad av Moberg själv och intervjun går i korthet ut på att 

                                                 
59 Horgby, 2009 s.18-19 
60 Florén & Ågren, 2006 s.56 



16 

 

Moberg ska få vara sommarpratare och önska musik till sitt inslag. Musiken som hon lägger 

fram till Wittström är i huvudsak (vänster)politisk pop. Wittström blir besviken och arg över 

musikvalet och menar att dessa inte kommer att vara med i något sommarpratprogram. Efter 

en serie samtal avslutas deras diskussioner med att Moberg får spela majoriteten av den valda 

musiken och Moberg konstaterar att Sveriges radio utövar en censur mot den progressiva 

musikrörelsen.61 Moberg kritiserar meningslös och textlös musik (instrumental musik) och 

antyder att den är meningslös och passar den så kallade skvalradion. Hon möter omgående 

kritik där en Tuomo Haapala i nästa nummer av tidningen menar att musik spelas på flera 

språk och att även de har en roll att spela för personer som inte kan uttrycka sig på annat sätt 

och att det begränsar kulturen om inte all musik kan användas i kampen mot kapitalismen. 

Haapala menar att den borgerliga estetiken dikterar redan vad som är vackert och bra musik 

och den borgerliga musiken passiviserar oss och våra sinnen: 

Den borgerliga estetiken håller oss i sina järnhårda grepp, den vill diktera vilken 

musik vi skall lyssna på, vad är vackert och passande.62  

Musikens funktion används redan av kapitalisterna där musiken har urvattnats och fungerar 

passiviserande för att få oss att konsumera mer, som exempelvis bakgrundsmusiken i ett 

varuhus.63 Mobergs inställning till musikens funktion är mer lagd åt det politiska budskapet i 

texterna som kan föras ut till fler och få spridning av idéer och där är det inte passande med 

instrumental musik. Haapala är mer inne på att det är även bra med den instrumentala 

musiken och att människor kan mötas och dela erfarenheter genom textlös musik. Om inte 

människor tar emot vad andra människor har att ge låser man sina sinnen. Musik med 

socialrealism kan användas som vapen i klasskampen och genom att de är instrumentala kan 

de sätta tankar i rörelse.64 

Tidigt är debatten om politiserade texter i musiken kontra instrumentell musik levande. 

Musiken måste ha ett syfte och att det ska vara klart vad syftet är. Haapala menar att musiken 

som kulturyttring ska vara aktiverande, eftersom det bidrar till att folk börjar tänka själva och 

inte blir passiviserade av borgarnas kommersiella musik vars funktion enbart är att få oss att 

konsumera mer samt fördumma oss och ge oss en förvrängd verklighet.65 Censuren som 

Sveriges radio, enligt Mobergs artikel, har bidrar till passiviseringen och springer kapitalets 

                                                 
61 Musikens makt 1973:2. Moberg, Å - Elva samtal med en radioproducent., s.20-23 
62 Musikens makt 1973:3 Haapala, T. Överflödiga? s.3 
63 Musikens makt 1973:3 Haapala, T. Överflödiga? s.3 
64 Musikens makt 1973:3 Haapala, T. Överflödiga? s.3 
65 Musikens makt 1973:3 Haapala, T. Överflödiga? s.3 
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ärenden och hjälper till att passivisera ungdomen som kommer att få en musikkultur kastad på 

sig som inte är deras egen utan styrs av kapitalisterna.66 I den politiska kampen menar Moberg 

är det mer värt att man hör texten och att innehållet i texten är väsentligt och att den når ut till 

folket. Hon går inte emot Haapala i ett svar i samma tidning men poängterar att även om det 

är bra att instrumental musik kan samla folk som delar erfarenheter med varandra är musik 

med text ett kraftfullare vapen i klasskampen.67  

En progressiv musikkultur där musikens funktion är att aktivera, istället för att passivisera, 

och bidra till eget tänkande och att musiken gärna ska ha en meningsfull text är värdefullt. För 

den mindre bevandrade personen inom de politiska vänsterströmmarna kan texterna förefalla 

komplicerade och målet att nå ut till en större krets kan möjligen vara begränsad. Detta menar 

man i ett kortare inlägg är:  

att folk nog för det mesta har svårt för att lyssna på komplicerad musik. Det beror 

antagligen på att vi passiviserats av bl. a. skvalradion.68 

Efter dessa inslag i tidningen där musikens funktion börjar att diskuteras börjar debatterna 

komma och avlösa varandra. En artikel som får svar i flera efterföljande nummer av tidningen 

där folk diskuterar musikens funktion är den som författas av Thomas Gartz och Channa 

Bankier som menar att: 

 riktig rock är inte först och främst åskådarmusik utan deltagarmusik och 

medlevamusik69. 

Musiken ska inte bara vara något som man lyssnar till utan även delta själv i skapandet. De 

riktar kritik till den andra gärdetfesten där många av publiken bara satt i gräset som åskådare 

och bara konsumerade det som framfördes på scen. Gartz och Bankier vill sudda ut gränsen 

mellan scen och publik. Man ska vara radikal och göra revolution utan att bry sig om man 

stöter sig med någon. Författarna vill inte se rörelsens och ungdomens musik som en gång var 

deras eget svar på förtrycket blir ett redskap för att pumpa guld till kapitalisterna.70  

Den efterföljande debatten tar riktning mot att musiken är på väg åt fel håll om det inte 

görs något som exempelvis politisera rörelsen och ta ett klart klassperspektiv. I ett svar till 

Gartz och Bankiers artikel uttrycks oro över den progressiva musikrörelsens framtid med:  

                                                 
66 Musikens makt 1973:2 s.23 ”RKG: Sveriges radios eget censurorgan” 
67 Svar till Haapala i Musikens makt 1973:2 s.3 
68 Musikens makt 1974:1 Lindblad, E. Svar till Strindberg. s.2-3 
69 Musikens makt 1973:4 Gartz, T., & Bankier, C. Varför ere så tråkigt? s.19 
70 Musikens makt 1973:4 Gartz, T., & Bankier, C. Varför ere så tråkigt? s.19 
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det nuvarande uppsvinget inom den svenska musiken inte är ett tecken på ökad 

politisk styrka, utan snarare en fingervisning om att den håller på att bli salongsfäig 

och uppgå i det övriga kulturetablissemanget.71  

Debatten tar vändningen efter detta inlägg att handla om annat än musiken och mer om 

debattörernas egna politiska hemvist inom bokstavsvänstern. 

Konflikten runt om musiken har hittills handlat om musikens funktion där debatten menar 

att den ska vara aktiverande och vara ett vapen i klasskampen med politiserande texter som 

ska fungera som medvetandegörande och nå ut till fler. Vidare är man då följaktligen emot 

skvalradions musikutbud eftersom den anses passiviserande samt censurerande av den 

progressiva musiken. Den passiviserade musiken användes av kapitalisterna för att slå mynt 

på folket och uppmanade till passivitet och dagdrömmeri. I en artikel författad av ett stort 

antal medskribenter från bland annat Musikens makts redaktion, några progressiva 

musikgrupper som Nynningen, Blå tåget och Risken finns tillsammans med medlemmar ut 

musikforumet Sprängkullen försöker man ta ett samlat grepp om musikrörelsen och analysera 

den.72 I artikeln tar författarna upp den progressiva musikrörelsen och att den ska vara 

framstegsvänlig och sann.  

Det vi jämför oss med – och ständigt attackerar – är den kommersiella 

musikkulturen. Vars tydligaste uttryck är schlagermusiken. Och vi vet alla vad vi 

tycker om den. Testmässigt är den förljugen. Det rör sig ofta om direkta 

uppmaningar till passivitet eller dagdrömmeri.73 

Schlagermusiken är den givna motsatsen till den progressiva musiken och författarna sätter 

ned foten kring detta med:  

den progressiva musiken bör vara motsatsen till detta: det är alltså lika viktigt att 

bryta med såväl musikschabloner som textinnehåll.74  

Vidare menar författarna att vilken musikform progressiva musiker använder måste också 

vara en fråga om vilka människor de vill nå och anpassa texterna till att de blir väsentliga. Det 

är i förhållande till den privatägda musikindustrins kommersialiserade musik som den 

progressiva musiken ska stå som motpol och därför vara icke-kommersiell. Anledningen till 

                                                 
71 Musikens makt 1974:1 Diesen, C. Revolutionen är ingen rock-gala. s.10 
72 Musikens makt 1974:10. Andersson, B., Forsell, T., Berger, T., Mosskin, P., Ceder, N., Norinder, J., . . . 

Hammarlund, J. En analys av: den progressiva musikrörelsen. s.2-3, 18-19 
73 Musikens makt 1974:10. Andersson, B., Forsell, T., Berger, T., Mosskin, P., Ceder, N., Norinder, J., . . . 

Hammarlund, J. En analys av: den progressiva musikrörelsen. Musikens makt s.3 (kursiveringen är källans) 
74 Musikens makt 1974:10. Andersson, B., Forsell, T., Berger, T., Mosskin, P., Ceder, N., Norinder, J., . . . 

Hammarlund, J. En analys av: den progressiva musikrörelsen. Musikens makt s.3 (kursiveringen är källans) 
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att musiken ska ha funktionen icke-kommersiell är för att den privatägda industrimusiken vill 

producera billig musik som exploaterar musikerna och säljer den dyrt till syfte att göra stor 

vinst. Författarna menar att när de angriper kapitalisternas sätt att producera musik, angriper 

de kapitalismen genom musik.75  

Denna analys av den progressiva musikrörelsen resulterar i en debatt som urartar i direkta 

personangrepp och arga påhopp kopplade till partipolitiska skillnader samt att musikrörelse 

måste politiseras. Syftet med att politisera musikrörelsen menar man i ett svar i debatten kring 

analysen om den progressiva musikrörelsen är att:  

musikrörelsen kan bli en småborgerlig, kulturradikal krusning på ytan76. 

Musikens funktion som medvetandegörande är något man är överens om inom musikrörelsen. 

För att den funktionen ska verka som tänkt måste musiken nå ut till de personer som inte är 

insatta i ämnet som musiken syftar till att medvetandegöra om. För att nå ut till människor 

utanför den medvetna vänstern bör texterna inte vara påtagligt komplexa politiskt och även 

ligga på ett etablerat skivbolag. Flertalet skivor som släpptes av vänstergrupper distribuerades 

inte via kommersiella mellanhänder eller oberoende bolag utan via bokcaféer, vänsterns 

bokhandel eller egen distribution.77 Rimligen bör en person utan långt gångna vänstertankar 

ha begränsad möjlighet att bli medveten om att gruppernas skivor ens fanns. Vissa band gav 

ut sina alster på ett kommersiellt skivbolag som exempelvis Sonet eller Metronome, vilka inte 

var uppskattade av musikrörelsen. En konflikt kring musikens roll som medvetandegörande 

tar fart i tidningen i samband med artikelserien musikrörelsens analys. Gruppen Peps 

blodsband, som anses vara en progressiv grupp enligt musikrörelsen, ger ut sin musik på det 

kommersiella skivbolaget Sonet. Texterna menar författaren i en artikel, som är ett svar på 

analysen av musikrörelsen, att det är bra att Peps ger ut skivan där eftersom att skivan når ett 

bredare lager. Därmed kommer skivan att skapa medvetenhet utanför den invigda vänstern 

vilket är bra eftersom musikrörelsen behöver förankra sig där med.78  

Innehållet på skivorna är viktigt. Debattörerna som är för att musik kan vara progressiv 

utan att ligga på ett oberoende skivbolag menar att den vanligaste frågan inom musikrörelsen 

är om musiken är kommersiell/icke-kommersiell men att man ofta glömmer att se till 

                                                 
75 Musikens makt 1974:10. Andersson, B., Forsell, T., Berger, T., Mosskin, P., Ceder, N., Norinder, J., . . . 

Hammarlund, J. En analys av: den progressiva musikrörelsen. Musikens makt s.18 
76 Musikens makt 1975:3. Johansson, A., & Lindström, L. Om analysen av den progressiva musikrörelsen. s.14-

15 
77 Detta framgår i vissa skivrecensioner i tidningen. Se exempelvis Musikens makt 1973:4 s.21 ”Heureka!”, 

recension av Arbete och fritid: ”Rumpstek”; Musikens makt 1973:1 s.16 ”Kjell Höglund. Han har skivbolaget i 

fickan…” 
78 Musikens makt 1975:5/6. Anttila, J. Vems intressen tjänar Tommy Rander? s.11 
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innehållet med. Icke-kommersiella bolag är visserligen bra och även uppskattade av denna 

sida av debatten men innehållet betonas och då främst det politiska innehållet. De menar att 

den andra sidan i debatten vill använda skivmärket som argument för eller mot en skiva samt 

skriver i debatten:  

blir Peps blodsband mindre progressivt därför att det är Sonet som har gett ut den?79  

Svaret på debattinlägget från motståndarsidan i debatten kritiserar argumenten till varför det 

är godkänt för progressiva musiker att ge ut sin musik på kommersiella bolag samt att 

innehållet är det som gör musiken progressiv. Enligt detta resonemang menar skribenten 

Tommy Rander att sätta svensktoppsmusikformatet till hyggliga politiska texter och kalla det 

progressivt vilket skulle vara befängt. Det som räknas är de grupper som når ut till flest 

människor. Rander påpekar även att Peps är progressiv musik men vad resultatet blir av när 

progressiva artister knyter sig till de kommersiella skivbolagen försvagas musikrörelsen. När 

Peps spelar progressiv musik och pengarna går till kommersiellt bolag kommer dessa pengar 

gå till mellanhänder, bolagsmän och aktieägare. När den progressiva musikrörelsen spelar in 

grupper går pengarna till att återinvestera i en musikkultur fri från kapitalisterna och tjäna 

musikkulturens intressen. Musikens funktion måste vara att stärka kulturen och inte att stärka 

aktieägarna menar Rander. Båda parter är oense över innehållet och kriteriet kring progressiv 

musik men de är överens kring musikens funktion som kommunicerande.80 

Därefter slutar debatten kring analysen av musikrörelsen, inte för att det saknas inlägg utan 

för att redaktionen inte uppskattar att debatten tar stort utrymme i tidningen.81 

Debatten i Musikens makt tar riktning mot att mer kommentera politiska hemvister samt 

förklara och definiera begreppet ”folkets kultur”. Tidningen upplever ett minskat intresse av 

sina läsare och det ekonomiska underskottet växer. Detta framkommer i tidningen där 

redaktionen tar upp nyheter angående Musikens makt. 1976:3 har man bytt tryckeri till ett 

kommersiellt tryckeri med syfte till att få ekonomin att gå ihop. Detta fenomen lyser med sin 

frånvaro i debatten och kommenteras ej i Musikens makt.  

Sammanfattningsvis handlar konflikten kring musiken i debatterna om musikens funktion. 

Funktionen ska vara att musiken ska fungera som motpol till den borgerliga kulturen, det är 

man överens om i tidningen. Hur musiken ska fungera i den kampen råder det konflikt om. 

Musiken ska vara aktiverande genom att musiken ska bidra till att lyssnaren tänker själv och 

                                                 
79 Musikens makt 1975:3. Johansson, A., & Lindström, L. Om analysen av den progressiva musikrörelsen. s.14 
80 Musikens makt 1975:4. Rander, T. Fienden är medvetandeindustrin. s.9 
81 Se Musikens makt 1975:4 ”vi kan inte låta alla bre ut sej så långt som Lindström/Johansson i nr 3 och Rander 

här.” 
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inte passiviseras av den borgerliga kulturen till syfte att konsumera mer. Där handlar 

konflikten om politiserade texter kontra instrumental musik där den ena sidan menar att texten 

i musiken fungerar bättre som vapen i kampen om kulturen och den andra sidan av debatten 

menar att instrumental musik fungerar bättre som aktiverande av sinnet då lyssnaren får 

möjlighet att tänka själv och inte behöver vara insatt i vänsterns ideologier. Musikrörelsens 

ambitioner är att nå ut till en bredare skara lyssnare och där ska musiken fungera som redskap. 

Konflikten kring musikens skivbolagstillhörighet och dess funktion handlar om att musiken 

ska vara icke-kommersiell. De som förespråkar detta möter kritik kring detta resonemang med 

att musiken når fler om musiken finns mer lättillgängligt och där fungerar de kommersiella 

skivbolagen bättre. Försvaret till valet av kommersiellt bolag handlar om vad som är 

progressiv musik och att det är innehållet i musiken som spelar roll. 

 

2.2 Hur såg den progressiva musikrörelsen på progressiv musik i Musikens makt? 

En intressant reflektion som jag fick efter inläsning av källmaterialet är att musiken refereras 

inte i Musikens makt som ”progg”. I mina studier kring tidningen Musikens makt har inte 

namnet ”progg” nämnts utan istället kallas musiken progressiv musik. Den progressiva 

musikrörelsen gör några försök till att själva definiera progressiv musik men alla gånger är 

man inte överens och frågan rör vad som anses progressivt eller inte. Ordet progressiv 

anspelar på att man är progressiv i förhållande till något annat. Det är fråga om en jämförelse.  

I artikeln om analysen av den progressiva musikrörelsen gör författarna ett försök till att 

sätta ned foten kring begreppet progressiv musik. Artikeln är skriven av, vad man i senare 

debattinlägg kallar för, musikrörelsens a-lag.82 Författarna till artikeln om analysen av 

musikrörelsen definierar begreppet progressiv och menar att det inte är samma som på 60-

talet då skivbolagen använde ordet i termer som att musiken var mer komplicerad än vanlig 

pop och detta i konstnärlig mening. 1974 menar författarna att progressiv musik handlar om:  

en organiserad våg av musik som är kulturpolitiskt progressiv.83 

Samt att: 

                                                 
82 Musikens makt 1974:12. Lorentzen, F. Musikrörelsen måste bli röd... s.18 Ordet a-lag är i artikeln möjligen 

skriven för att författaren vill med ironi vill mena att det är musikrörelsens toppskikt. 
83 Musikens makt 1974:10. Andersson, B., Forsell, T., Berger, T., Mosskin, P., Ceder, N., Norinder, J., . . . 

Hammarlund, J. En analys av: den progressiva musikrörelsen. s.3 
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progressivt betyder framstegsvänligt, framåtsträvande men kanske mest av allt (i 

vårt fall) mer väsentligt och sann.84  

Vidare ska den progressiva musiken vara motsatsen till schlagermusiken som är ständigt 

överslätande av verkligheten med kärleksyttringar och mytbildande dimridåer samt uppmanar 

till passivitet. Musikaliskt är schlagern full av schabloner, harmonier, arrangemang och 

upprepningar som resulterar att många lyssnare uppfattar andra musikformer som konstiga.85 

Texter som skildrar verkligheten, vardagen för riktiga människor, förhållanden på 

fabrikerna och inslag i övrigt av socialrealism är uppskattat i texterna i den progressiva 

musiken. Texterna ska medvetandegöra människor och inte ljuga om verkligheten. Senare 

inlägg i debatten kring analysen om musikrörelsen argumenterar för detta eftersom 

kapitalismen vill med sin musik kväva musikrörelsen. Ett nytt ansikte i debatten, Torbjörn 

Engström, framhäver vikten av att texterna propagerar för socialism och slå mot kapitalet. 

Musiken ska vara levande och berätta om verkligheten samt fungera som en motkultur till den 

kommersiella kulturen. Den kommersiella musiken innehåller enbart förljugna texter och 

dessa texters funktion är enbart att släta ut musiken till syfte för att kväva musikrörelsen. 

Kapitalisterna vill ha få som underhåller en stor massa och musikrörelsen strävar efter fantasi 

och mångfald för att skapa levande musik med syfte att engagera, aktivera och göra musik till 

allas egendom.86 Engström är även inne och resonerar kring texterna och om det enbart är 

viktigt med politiska texter i musiken som kan klassificeras som progressiv musik. Han frågar 

sig om musikrörelsen ska vara en:  

textrörelse, med uppgift att få fram duktiga agitatörer, ackompagnerade av musik. 

Men hur ska vi avgöra vilka texter som verkligen är progressiva?87 

Författaren menar vidare att eftersom de kommunistiska fraktionerna är många och deras 

kultursyner ofta skiljer sig på viktiga punkter kan detta dra in musikrörelsen i sönderslitande 

diskussioner och fraktionsstrider. Progressiv musik behöver nödvändigtvis inte innehålla 

politiska texter för då menar Engström att grupper som Samla mammas manna, som är ett 

textlöst band, skulle kunna vara en grupp som indirekt stöder kapitalismen. Instrumental och 

experimentell musik är även den progressiv eftersom den bidrar till aktivering, mångfald samt 

                                                 
84 Musikens makt 1974:10. Andersson, B., Forsell, T., Berger, T., Mosskin, P., Ceder, N., Norinder, J., . . . 

Hammarlund, J. En analys av: den progressiva musikrörelsen. s.3 
85 Musikens makt 1974:10. Andersson, B., Forsell, T., Berger, T., Mosskin, P., Ceder, N., Norinder, J., . . . 

Hammarlund, J. En analys av: den progressiva musikrörelsen. s.3 
86 Musikens makt 1975:4. Engström, T. Ska vi bekämpa motkulturideologin? s.23 
87 Musikens makt 1975:4. Engström, T. Ska vi bekämpa motkulturideologin? s.23 (felstavningar är 

artikelförfattarens) 
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levande musik. Engström är inte mot politiserande texter utan håller med den tidigare 

debatten eftersom:  

kapitalet vill ha förljugna reaktionära texter. Då har vi (musikrörelsen, min anm) 

texter om verkligheten.88 

I de sista inläggen i debatten om analysen av den progressiva musikrörelsen börjar det 

utkristalliseras teman debattörerna är överens om kring musiken och musikrörelsen. De är 

överens om att den kommersiella musikindustrin sjunger om en förvanskad verklighet som 

passiviserar lyssnarna och att progressiv musik ska vara aktiverande och medvetandegörande. 

Musikrörelsen ska främja: 

en musik som tar kål på lögner, aktiverar, återspeglar verkligheten”.89  

Det sista inlägget i debatten får Rander och han håller med om vad en progressiv låt ska vara 

och ger även sin syn på hur en progressiv skiva ska bedömas (recenseras) och menar att:  

en bra recension diskuterar både innehåll, social funktion – vilka plattan kan nå – 

och den ekonomiska funktionen90  

För att sammanfattningsvis ta ett samlat grepp på vad som debattörerna i Musikens makt 

menar vara progressiv musik torde det vara musik som är framstegsvänlig som nyskapande 

och experimentell musik. Progressiv musik ska vara medvetandegörande genom texter som 

skildrar verkligheten och motverkar passivitet. Musiken måste nödvändigtvis inte ha 

politiserade texter (eller text över huvud taget) utan viktigt är att musiken/texterna är 

medvetandegörande och/eller aktiverande. Progressiv musik kan, men måste inte vara, knutna 

till ett oberoende skivbolag för att vara progressiv. Det är belastande för gruppen/artisten 

eftersom pengarna musiken genererar kommer in till kapitalisternas konto och inte till 

musikrörelsen om gruppen/artisten inte ger ut musiken via oberoende skivbolag. Där kan inte 

pengarna användas till kampen mot den kapitalistiska kulturen vars funktion är, enligt 

musikrörelsen, att fördumma, passivisera och sälja kulturen och generera pengar till 

kapitalisterna. 

För att ta denna definition till ett test har jag tagit ut en recension ur den första publicerade 

tidningen i Musikens makt (1973:1) och tagit ut den första recensionen som dyker upp i 

tidningen för att se om definitionen håller och om skivan får ett bra omdöme. Eftersom att 

                                                 
88 Musikens makt 1975:4. Engström, T. Ska vi bekämpa motkulturideologin? s.23 
89 Musikens makt 1975:8. Raquette, L., Sundt, J., & Söderström, C.  Musikrörelsens handlignslinje är den 

viktigaste frågan idag. s.19 
90 Musikens makt 1975:8. Rander, T. Det räcker inte med prat och sång. s.23 
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Musikens makt inte delar ut betyg i form av stjärnor eller liknande symboler är det 

meningslöst att titta efter sådana. Skivor recenseras och innehållet illustreras genom att 

recensenten berättar om det, tar med bitar ur texter (om det finns några) som hen anser viktiga 

att framhålla och sedan en generell åsikt om skivan. 

Den första recensionen i Musikens makt är en svensk skiva som heter Tillsammans – 16 

svenska musiker och är producerad av Silence skivbolag, vilket är ett oberoende skivbolag. 

Överskriften en milstolpe för svensk pop91 skvallrar om att skivan kommer få ett positivt 

omdöme redan innan recensionen är läst. Författaren, Tommy Rander, inleder recensionen 

med att berätta om musikerna på skivan, kort om skivans låtar samt kortare historik om 

skivan. Rander lyfter fram speciellt två spår på skivan som är särskilt intressanta, 

aktionsgruppen rädda radiogruppernas ”kampsång” och ”brev till radionämnden” som går i 

lätt rockstil med säkra tillägg av bluesiga gitarrslingor, samt utdrag av texterna till dessa spår. 

Därefter skriver författaren: 

Texterna är genomgående suveräna, både politiskt och språkligt. Inga knasiga 

ordföljder och språket flyter naturligt. Texterna fungerar till hundra procent med 

musiken – det finns en halvfräck aggressivitet över det hela. Viktiga frågor tas upp 

hela tiden, med en skön blandning av ironi och allvar. […] Det finns en helt 

instrumental låt på LPn också. Den heter ”Catherine” och är vemodigt vacker. 

Stämningen förs fram försiktigt och fint av bl. a. Kenny Håkansson, vars gitarr 

aldrig har sjungit så vackert förut. ”Tillsammans” innehåller mycket. Här finns 

antagligen de flesta musiksorter representerade. Ofta inom samma låtar också. […] 

Skivan är också ett utmärkt tillhygge mot dom som påstår att svensk pop inte är 

bra92 

Till sist menar Rander att skivan är en milstolpe på grund av att det viktiga med den är att det 

är en kollektiv skiva med fler artister som gått ihop.  

I Randers recension finns det inslag av det som musikrörelsen definierar som progressiv 

musik. Skivan är politiserad och har ett bra fungerande språk som jobbar tillsammans med 

musiken vilket gör den estetiskt välförpackad. Vidare finns det inslag av både det politiska, 

verklighetsförankrade samt det instrumentala på skivan. Det aktiverande elementet som ska 

återfinnas på en progressiv skiva finns samt ett aktiverande av fantasin med den instrumentala 

delen. Samhällskritiken som finns med på skivan med de viktiga frågorna behandlas med 

sedvanlig ironi. Denna skiva är inte bara estetiskt välförpackad utan har även ett yttre omslag 

                                                 
91 Se Musikens makt 1973:1 s.17 
92 Musikens makt 1973:1 s.17 
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av okommersiell inriktning med skivbolaget Silence som enligt somliga inom den progressiva 

musikrörelsen såg som en ”godkänd för musikrörelsen-stämpel”. Slutsatsen i detta torde 

rimligen bli att skivan Tillsammans – 16 svenska musiker är en hyfsad ”proggplatta.” 

2.3 Hur var synen på skivbolagstillhörighet i Musikens makt? 

Under andra halvan av 1960-talet samt under 1970-talet uppstår det nya skivbolag som var 

oberoende och icke-kommersiella och de verkade mot den kommersiella musikindustrin. 

Dessa bolag var en del i den progressiva musikrörelsens infrastruktur för att spela in 

progressiv musik och där inkomsterna bidrog till att stötta musikrörelsen och inte de 

kommersiella skivbolagens aktieägare. Flertalet grupper startade egna skivbolag samt 

ombesörjde distributionen själva. För att få tag på dessa skivor innebar det att köparen oftast 

tog personlig kontakt med artisten/gruppen för att få ett exemplar av skivan.  

Från start i Musikens makt finns det skivrecensioner. I nummer tre spikar tidningen vissa 

principer kring recensionerna av skivor och för det första kommer alltid nya svenska skivor 

som redaktionen anser viktiga alltid i första hand. När det gäller utländska skivor undviker 

Musikens makt att recensera skivor som hamnat på kvällstoppen med motivationen att de 

ändå får all den reklam dom behöver där. Vidare kommenteras längd på recensionerna och de 

kan vara långa och bör vara långa för att recensenten ska kunna motivera sina åsikter för i 

Musikens makt ska inte musiken betygsättas med stjärnor eller andra symboler. Intervjuer i 

recensioner är också godkänt. Eftersom recensioner är en enskild persons åsikt om en skiva är 

det även godkänt med en motrecension där någon får utrycka sitt missnöje kring en recension 

eller komma med egen åsikt. Det sista tillägget från redaktionen lyder att det inte bara är 

professionella recensenter som skriver i Musikens makt utan vem som helst ska kunna få säga 

sin åsikt om en skiva.93 Inget står det skrivet om kriterier kring hur musiken ska bedömas eller 

vilken vikt det läggs runt skivbolagstillhörighet. 

Men inte helt oväntat kommer Musikens makt tidigt in på skivbolagen och progressiv 

musik men betydelsen av tillhörighet tillägnas inte större uppmärksamhet. I första numret 

finns det en artikel, samtal med Mikael Weihe, där Weihe får frågan:  

ni gav ut plattan på Musiknätet i Vaxholm – men ni hade ett anbud från Stickan 

Andersson först?  

varpå svaret är kort och gott ”ja”.94 Därefter följer ingen följdfråga på detta. Visserligen kan 

det vara på det sättet att Musikens makt är nöjda med att Hoola bandoola bands frontman har 

                                                 
93 Se musikens makt 1973:3 s.20 
94 Musikens makt 1973:1. Sandblad, H. Samtal med Mikael Weihe. s.7 
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bekräftat att han inte valt Stig ”Stickan” Anderssons kommersiella bolag och istället valt det 

oberoende bolaget Musiknätet i Vaxholm (MNW) och inte känt att tidningen behövt 

kommenterat detta vidare. Mer oväntat blir det möjligen när tidningen i nummer två med en 

artikel om Pugh Rågefeldt har en mer avslappnad ton mot skivbolagstillhörigheten. Artikeln 

handlar om Pughs karriär och författaren menar att Pugh sitter på två stolar:  

å ena sidan branschen ,å andra sidan alla dom som började skriva låtar på hans 

inspiration och som idag håller på att skapa ett musik-Sverige utanför 

nöjesetablissemanget.95  

Pugh var den svenska artisten som började spela rock på svenska och inspirerade till att 

många artister började skriva poplåtar på svenska.96 Pugh spelade in musik på ett 

kommersiellt bolag, Metronome, och får obefintlig kritik för detta i artikeln. Istället förklarar 

författaren att Pugh vägrade turnera med hyrda branschvana musiker från Metronome och 

samlade istället ihop några vänner hemifrån. Vidare skriver författaren att det går en skarp 

gräns mellan branschen, alltså de kommersiella skivbolagen, och den progressiva 

musikrörelsen men att:  

dom små skivbolagen som naturligtvis också är kommersiella, men av nödtvång, 

eftersom villkoren att producera är sådana. (Är jag tvungen – för att slippa dom 

enfaldiga kommentarerna – att påpeka att vi som jobbar på den här sidan inte har 

själar vita som snö?)97. 

Vidare påpekas även att Pugh tog avstånd från branschens försöka att kapitalisera på 

ungdomen på Mantorpsfestivalen sommaren 1970.98 Det förefaller som författaren till artikeln 

i Musikens makt försvarar Pughs val att ge ut sin musik via Metronome istället för att påpeka 

att det är en besvärande omständighet. 

I Musikens makt 1973:2 kommer den första recensionen av en skiva som ges ut av ett 

kommersiellt skivbolag, nämligen Sonet. Skivan är Werup-Sjöströmgruppens skiva makten 

och härligheten och kritiken är mild. Skivbolagstillhörigheten nämns inte men det 

kommenteras att gruppen inte lyckats nå ut bättre kan  

delvis skyllas på den själv även om en kommersialiserad musikindustri naturligtvis 

inte har något större intresse av musiker, som inte vill spela på dess villkor99.  

                                                 
95 Musikens makt 1973:2. Mosskin, P. Pugh! Västerås och Hollywood... s.12 
96 Musikens makt 1973:2. Mosskin, P. Pugh! Västerås och Hollywood... s.12 
97 Musikens makt 1973:2. Mosskin, P. Pugh! Västerås och Hollywood... s.12-13 
98 Musikens makt 1973:2. Mosskin, P. Pugh! Västerås och Hollywood... s.12-13 
99 Se skivrecension i Musikens makt 1973:2 s.26 ”verklighetsförankrad jazz 
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Avsaknaden av kritik kring skivbolagstillhörighet är inte unikt för dessa exempel i Musikens 

makt. I debattartiklarna om analysen av den progressiva musikrörelsen som tidigare nämnts 

framgår det av inlägg att textmässigt och musikmässigt kan musik vara progressiv men 

fortfarande vara knutna till ett kommersiellt skivbolag. Nackdelen är då att det kommersiella 

skivbolaget skördar vinsterna av musiken och den progressiva musikrörelsen går miste om 

densamma och kan inte återinvestera dessa pengar i rörelsen. Frågan ställs i debatten om 

musik som följer kriterier för progressiv musik i övrigt men ges ut av ett kommersiellt 

skivbolag, är det mindre progressivt då?100 

Kritiken mot artister som ligger på de kommersiella skivbolagen är genomgående mild 

under hela tidningens levnadsår. Ola Magnell och Peps Persson är två intressanta fall. 

Magnell recenseras vid två tillfällen i Musikens makt och vid första tillfället för skivan 

påtalåtar som gavs ut på Metronome. Författaren Mia Gerdin är inte övertygad om att det är 

en bra skiva men nämner inte något om Metronome. Skivan är mindre bra på grund av att den 

är för experimentell och har menlösa svensktoppsrytmer i låtarna.101 Den andra skivan (även 

där Metronome) nämns inte skivbolagstillhörigheten inte heller utan skivan får kritik för att 

texterna är för abstrakta och att Magnell har ett bakåtsträvande sätt samt att han behöver läsa 

på om marxism, eftersom hans kritik till marxismen, enligt författaren, är bristfällig. 

Författaren avslutar sin recension med att hon helst ser att Magnell kommer över till ett 

oberoende bolag och sedan citera Peps:  

”Men jag ska säga som Peps: ´det är dags att välja sida nu´”102.  

Peps ligger även han på ett kommersiellt skivbolag, Sonet. 

Peps Blodsband är en grupp med Peps Person som frontman. Denna grupp möter betydligt 

mildare kritik i recensionerna i Musikens makt än sin musikerkollega Magnell. Peps 

Blodsband recenseras vid fyra tillfällen i Musikens makt och i dessa möter gruppen ingen 

kritik kring deras val av skivbolag och skivorna uppskattas av recensenterna.103 

Kritiken och kommentarerna kring skivbolagstillhörigheten har inte lyst starkt genom 

källmaterialet när det kommer till grupper och artister. Frågan aktualiseras dock 1977:1 då 

artisten Turid lämnar sitt tidigare skivbolag, det oberoende Silence, till förmån för 

Metronome. I artikeln som följer menar Turid att hon lämnar för att hon vill ta sin musik och 

                                                 
100 Musikens makt 1975:3. Johansson, A., & Lindström, L. Om analysen av den progressiva musikrörelsen s.14-

15; Musikens makt 1975:5/6. Anttila, J. Vems intressen tjänar Tommy Rander? s.11; Musikens makt 1975:8 

Rander, T. Det räcker inte med prat och sång. s.23 
101 Musikens makt 1974:2 s.23 
102 Musikens makt 1976:1 s.20 
103 1974:2, 1976:1, 1977:1 och 1979:1 



28 

 

utveckla den utanför musikrörelsens krav på politiserade texter och vad hon kallar 

tillrättalagda texter.104 Kritiken hon får är kraftig från redaktionen på Musikens makt och 

menar att Turid sviker musikrörelsen samt att de avslutar sin artikel med att citera henne själv 

från sin egen tidigare skiva med:  

Du låter dej köpas och sen är du såld.105  

Här tar debatten en vändning. Kritiken som Musikens makt riktat mot Turid riktas tillbaka 

mot tidningen då läsarna skriver inlägg och kritiserar Musikens makts rapportering kring 

Turid. Kritiken mot Musikens makt formuleras i termer av att Musikens makt reagerar för 

starkt mot Turid samt att hon inte sviker musikrörelsen för att hon väljer Metronome. Det 

viktigaste är innehållet i det hon spelar menar debattörerna samt att Musikens makt använder 

sig av läskig kvällstidningsjournalistik.106 Detta blir en relativt kort debatt i tidningen och 

pågår i två nummer varav i det tredje försvarar Turid sig och pekar på att det finns flertalet 

artister och grupper som är knutna till kommersiella skivbolag. Hon belyser även att när den 

progressiva musikrörelsen blomstrade hade ingen kommenterat om Turid bytt skivbolag: 

vid den tid då t. ex Bernt Staaf hattade mellan Metronome – Silence – YTF, utan 

större kommentarer.107  

I ett svar från Musikens makts redaktion kommenterar de att hon har skadat musikrörelsen 

eftersom hon går till kapitalisternas skivbolag som kan använda Turids skivbolagsbyte som ett 

slagträ mot musikrörelsen.108 Här finns möjligen en genusfråga. En kvinna som lämnar 

musikrörelsen möter skarp kritik men manliga musikerkollegor som Magnell, Persson och 

Staaf möter inte samma hårda kritik.  

Därefter tar debatterna om Turid slut och skivbolagstillhörigheten samt debatten kring den 

försvinner och istället tar Musikens makt upp det nya fenomenet inom musik, punken.  

För att sammanfatta lyser inte frågan om och kritik kring skivbolagstillhörighet starkt i 

Musikens makt. I debatterna tas frågan upp men det förefaller finnas två åsikter kring detta. 

En sida som förespråkar att progressiv musik spelas in på oberoende skivbolag samt att 

musiken då får funktionen som icke-kommersiell och därmed stöttar den progressiva 

musikrörelsen. Den andra sidan betonar inte skivbolagstillhörigheten lika hårt utan menar att 

musiken fortfarande är progressiv oavsett vilket skivbolag artisten ger ut musiken på. 

                                                 
104 Musikens makt 1975:4. Engström, T. Ska vi bekämpa motkulturideologin? s.10 
105 Musikens makt 1977:1 s.11 ”Musikens makt kommenterar: Du låter dej köpas och sen är du såld…” 
106 Se Musikens makt 1977:2 s.8 ”-Lägg av nu, makten! Tänk på läsarna”, ”Läskig kvällstidningsstil?” 
107 Musikens makt 1977:3. Turid. Öppet brev till somliga av Göteborgs självutnämnda chefstyckare. s.8 
108 Musikens makt 1977:3 s.9 ”jo, det är ett politiskt beslut, Turid” 
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3 Avslutande analys 

Här börjar diskussionen kring resultaten av de tre undersökningsfrågorna som fungerar i 

uppsatsen som assisterande till forskningsfrågan. Som analysverktyg kommer resultaten 

analyseras utefter begreppen hegemoni, identitet och upproriskhet. Teorin är inspirerad av 

Horgbys teori om hegemoni och upproriskhet som återfinns i kapitel 1.2. Genom detta ska 

uppsatsen uppfylla det vida samt specifika syftet: att bidra till förståelsen av den progressiva 

musikrörelsen samt att studera kampen om hegemonin inom den svenska progressiva 

musikrörelsen. 

3.1 Hur såg den hegemoniska föreställningsvärlden ut kring musikrörelsen i musikens 

makt? 

En bra start till en analys utefter forskningsfrågan är att sammanfatta det som 

undersökningsfrågorna har resulterat i för att få ett samlat grepp kring den hegemoniska 

föreställningsvärlden inom den progressiva musikrörelsen. Alltså det som man inbördes är 

relativt överens om. 

Sammanställningen av resultaten runt om undersökningsfrågorna är i ordning som frågorna 

uppträder i uppsatsen och då skulle en hegemonisk föreställningsvärld som kan återfinnas i 

tidningen Musikens makt kunna skisseras upp på följande vis: 

 

Musikens funktion 

 Medvetandegörande musik via texter om verkligheten 

 Nå ut till en målgrupp 

 Aktiverande musik 

 Motverka den borgerliga musikkulturen 

Progressiv musik 

 Politiserade texter alternativt instrumental och aktiverande musik 

 Verklighetsförankrade texter med lagom abstraktionsnivå 

 Nyskapande och framstegsvänlig 

Motsatsen till schlagermusikens schablonfyllda, passiviserande musik med 

meningslösa texter. 

Icke-kommersiell 

 Motverka kommersiell musikindustri  

Kan vara progressiv musik utan att vara ansluten till ett oberoende skivbolag 
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Och allt detta inom ett ramverk av vänsterpolitisk inriktning samt en grundtanke om att agera 

icke-kommersiellt med att ge ut sina alster på oberoende skivbolag, distribution samt inte 

delta i kommersiella tillställningar. 

Enligt Eyerman och Jamison är en social rörelse en kollektiv lärprocess som skapar 

kollektiva identiteter och kunskaper. De nyckelpersoner som driver en social rörelse framåt 

kallar dessa författare för rörelseintellektuella. Dessa återfinns även inom Musikens makt men 

kärnan i tidningen, alltså de som Eyerman och Jamison förstår som rörelseintellektuella 

aktörer, är ständigt flyende och svår att greppa. Den finns där men eftersom tidningen är ett 

forum för många röster är det inte alltid självklart vilka som driver rörelsen, eller åt vilken 

riktning, och den riktningen är inte alltid klar. Exempel på det är när tidningen i sin andra 

upplaga proklamerar att de inte ska vara kommersiellt styrda genom att ta emot presstöd, 

eftersom att tidningen inte vill vara beroende av någon som ger dem pengar och möjligen kan 

påverka.109 Vidare ska tidningen inte ha med annonser för något samt vara en ideell förening 

och ägas av medlemmarna.110 År 1975 står det i tidningen på sidan 16 att man kan annonsera i 

Musikens makt med reservation att företag som är ute för att sälja något behöver inte besvära 

sig att fråga om annonsplats.111 Året efter väljer tidningen ett kommersiellt tryckeri samt att 

distribuera tidningen genom Pressbyrån på varuhus. Tidningen står fortfarande fast vid sin 

grundidé med att tidningen är partipolitiskt obunden, socialistisk musiktidning samt att 

kampen mot borgerlighetens kommersialiserade kultur fortsätter trots att Musikens makt ska 

säljas genom pressbyråns tidningsställ i varuhs.112 

Den kollektiva identiteten inom den progressiva musikrörelsen ligger parallellt med den 

hegemoniska föreställningsvärlden som är antikapitalistisk trots att rörelsen tar vändningen 

mot det kommersiella systemet med tryckeri och distribution av tidningen. En typ av 

upproriskhet som går att urskilja är möjligen efter att tidningen ansluter sig till kommersiella 

verktyg hoppar artister av. Turid avslutar sitt samarbete med det oberoende skivbolaget och 

går till ett kommersiellt, vilket kan ses som upproriskhet, eller Horgbys femte alternativ i sina 

teorier om upproriskhet. Det vill säga att vägra acceptera det informella kontraktet 

(hegemonin) och bryta mot det. Musikrörelsens identitet är därmed skakad men de uttryck för 

detta återfinns i att Musikens makt angriper Turid för hennes avhopp. Enligt den hegemoniska 

föreställningsvärlden som Musikens makt/musikrörelsen har satt för det informella kontraktet 

                                                 
109 Musikens makt 1973:2 s.3 
110 Musikens makt 1973:2 s.2 
111 Musikens makt 1975:10 s.16 
112 Musikens makt 1976:3 s.2 
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(spelreglerna) är brutet med Turids hopp till kommersen. Den efterföljande debatten är kritisk 

mot Musikens makt eftersom att journalistiken kring Turid anses orimlig. Vidare spelar hon 

fortfarande progressiv musik utefter debatterna i Musikens makt om definitionen av 

progressiv musik. Samma gäller för Ola Magnell och Peps Persson som båda är anslutna till 

kommersiella bolag. Magnell och Peps val av skivbolag syns inte i debatten i Musikens makt 

möjligen för att de anslöt sig till ett kommersiellt bolag tidigt i musikrörelsens historia. Det 

dom spelar är progressiv musik efter musikrörelsens föreställningar i Musikens makts 

debatter.  

Horgby menar att när hegemoni gör övertramp på identitet ges uttryck för upproriskhet. De 

strategier som står till buds för upproriskhet är de fem alternativ listade i kapitel 1.2. I fallet 

med Turids skivbolagsbyte gjordes brott mot den rådande hegemoniska föreställningsvärlden. 

De som följde Turid och hennes musik identifierade sig rimligen som ”Turidlyssnare” och 

även som en del av den progressiva musikrörelsen. När då de rörelseintellektuella utagerar 

mot detta brott, möjligen för att påvisa hegemonin och upprätthålla den, gjorde hegemonin 

övertramp på Turidlyssnarna och de riskerar blir utkastade ur rörelsen precis som Turid. 

Upproriskheten resulterar i att lyssnarna går ifrån de tidigare idealen och i debattartiklarna 

som följer påvisas att Turids musik fortfarande är progressiv musik. Turidlyssnarna söker 

omformulera det hegemoniska kontraktet som har blivit belastande och destruktivt genom att 

peka på att andra artister är kommersiella men fortfarande progressiva, exempelvis Magnell, 

Persson och Staaf. Deras musik och dess funktion stämmer överens med det hegemoniska 

kontraktet i övrigt med att de når ut och sprider kulturen och medvetenheten till folket samt 

att de spelar progressiv musik. Musiken skapar sammanhållning och identitet menar Berggren 

i sin artikel om rock och identitet samtidigt som den avgränsar från ”de andra”.113 Identiteten 

kan ha funktionen som avgränsare men även som en markör för tillhörighet. Att lyssna på 

Turids musik, som var en del av den progressiva musikrörelsen, innebar möjligen att 

lyssnarna såg sig som en del av musikrörelsen. När Turid hoppar av rörelsen kan det innebära 

en värdeförskjutning för lyssnarna som då enligt hegemonins gränser inte längre tillhör den 

progressiva musikrörelsen. Upproriskheten blir i det läget att se andra likheter med sitt eget 

fall inom rörelsen och påvisa bristen och bristande konsekvensen. Syftet med upproriskheten 

var även rimligen utifrån detta resonemang att försöka omförhandla den hegemoniska 

föreställningsvärlden genom att peka på de brister som återfanns inom musikrörelsen med 

exempelvis skivbolagstillhörighet. Istället för att bryta med det hegemoniska 

                                                 
113 Berggren, L. H., 2009 s.9 
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föreställningsvärldskontraktet (Horgbys femte alternativ) sökte Turidlyssnarna omförhandla 

det hegemoniska kontraktet till syfte att höja acceptansnivån, alternativt omformulera en ny 

föreställningsvärld (Horgbys tredje alternativ). Detta för att de rörelseintellektuella inom den 

progressiva musikrörelsen skulle omformulera hegemonin till att acceptera att artister anslöt 

sig till kommersiella skivbolag.  

Den hegemoniska föreställningsvärlden inom den progressiva musikrörelsen är svävande i 

materialet. Det är många röster och grupper som anser hur föreställningsvärlden och dess 

framtida riktning ska se ut. Det musikrörelsen förefaller vara överens om är vissa viktiga 

teman som musikens funktion, vad som är progressiv musik och skivbolagstillhörighet. 

Parallellt med dessa centrala teman går det en linje med en socialistisk samt antikommersiell 

grundsyn. Det råder inte alltid absolut konsekvens inom musikrörelsen angående dessa 

centrala teman. Musikens funktion debatteras flitigt om på vilken funktion som det ska handla 

om i första hand. Definitionen av vad som är progressiv musik är rörelsen relativt överens om 

men inte exempelvis vilken abstraktionsnivå på texterna eller det instrumentala som är lagom. 

Skivbolagstillhörigheten som godkändmarkör kring vad som är rätt progressiv musik är 

vacklande eftersom tidningen recenserar och uppskattar skivor från exempelvis Peps 

Blodsband, Ola Magnell, Bernt Staaf och Werup-Sjöströmgruppen som samtliga var kopplade 

till ett kommersiellt skivbolag och fick stundvis bra betyg utan att skivbolaget 

kommenterades. Detta är en bild som även bekräftas av Laghers bok där han menar att 

rörelsen agerade i en kommersiell arena där musikrörelsen hade artister som behövde betalt 

men de förespråkade kritik mot det kapitalistiska systemet. Håkan Lahger menar att det fanns 

en tanke hos artisterna att vara icke-kommersiella men det mer var i huvudet och inte i 

praktiken. De oberoende skivbolagen hade aldrig klarat sig ekonomiskt utan stora 

kommersiella framgångar som man rent ideologiskt var emot. Artisterna använde sig av ett 

kapital men det kom aldrig riktigt upp för diskussion. Artister/grupper som agerade efter den 

”rätta vägen” ideologiskt sålde inget.114 

Det är absolut möjligt att denna dialog kring musikens funktion, definition av progressiv 

musik och skivbolagstillhörigheten diskuterades utanför Musikens makt men den debatten får 

jag lägga åt sidan i denna studie eftersom enbart tidningen Musikens makt har legat som 

grund. 

Debatten och kritiken kring Turids skivbolagsbyte som lyste starkt från Musikens makts 

sida kan mycket möjligt ses utifrån ett genusperspektiv. Denna studie har inte haft för avsikt 

                                                 
114 Lahger, 2002 s.223 
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att belysa detta perspektiv. Frågan om Turids behandling kontra exempelvis Peps Person blev 

som det blev på grund av att hon var kvinna lämnar denna studie vidare till framtida 

forskning.  

1960-talets och 1970-talets ungdomar skapade sig en egen kultur och egen musik. Det var 

en ungdomskultur präglad av vänsterns diskurs och upproriskhet mot en föräldrageneration 

som ansågs förlegad och bakåtsträvande alltmedan ungdomarna hade fullt upp med att 

diskutera vad och vem som var progressiv.  

 

”Vi är barn av vår tid.” 

 -Nationalteatern 
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