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Abstract 
Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för musikstilarna reggae och punk och deras respektive 

subkulturer. Detta genomförs genom att utforska deras ideologier och se hur dessa speglar sig i 

musiken för att sedan jämföra och analysera dem med fokus på klass och ras. Uppsatsens fokus 

ligger på musikerna och musiken snarare än andra delar av subkulturen. 

Den störta likheten mellan de båda subkulturerna var motståndet mot överheten. Detta 

speglar sig i deras kläder, attityd och musik på mer eller mindre subtila sätt. De var även mycket 

mer klass- och rasmedvetna än de flesta andra populärmusikgenrer och subkulturer vid denna tid. 

Båda var relativt enkla att spela och således anpassade för folk utan lång musikalisk utbildning. 

Det som skiljer dem är främst musiken. Reggaens disciplinerade, bakåtlutade gung mot 

punkens frenetiska, spretiga skrammel. Av olika anledningar sågs genrerna som tydligt ”svarta” 

respektive ”vita”. Även religionens roll i subkulturen är en stor olikhet då reggaen ofta var tungt 

religiös medan punken snarare var irreligiös. 
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1. INLEDNING 
 

arför ska man jämföra just reggae och punk? På ytan verkar de nästan vara motsatser: svart 

musik – vit musik, avslappnad – frenetisk, religiositet – nihilism. Det är dock inte inte så 

enkelt som man till en början kan tro. Trots uppenbara olikheter finns det mycket som förenar 

dessa två subkulturer och musikgenrer. Det går att dra intressanta kopplingar mellan deras syn på 

etablissemang, klass och ras. Just ras- och klassfrågor var något som präglade båda rörelserna från 

starten och är nyckelfrågor för den som vill förstå dem. Punken har även på olika sätt blivit 

influerad av reggaen och Rastafarireligionen. Man kan höra det väldigt tydligt i vissa punkband 

som t.ex. The Clash. Det finns även andra ideologiska influenser som inte är lika lätta att urskilja 

som vi också kommer att analysera. 

Det som gör jämförelsen speciellt intressant och relevant är vad den kan säga oss om 

förhållandena mellan ”fattig” och ”rik”, ”vit” och ”svart”, ”tredje världen” och ”västvärlden” och 

om subkulturernas sociala, ekonomiska, ideologiska och historiska skillnader och likheter. 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar: varsitt kapitel för reggae och punk där den historiska 

kontexten, ideologierna och det musikaliska uttrycket för respektive genre analyseras. Sedan ett 

sista kapitlet med sammanfattning, analys och jämförelse. Arbetet kommer fokusera på åren 

1975-1980, tiden för den första brittiska punkvågens födelse och död, tillika den jamaicanska 

rootsreggaens guldålder. 

 

Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för punken och reggaen och deras förhållande till 

varandra genom att sätta in dem i sin historiska kontext, reda ut deras respektive ideologier och 

se hur dessa speglas i musiken för att sedan kunna göra en jämförande analys av deras likheter 

och olikheter. 

För att kunna göra detta måste man ställa frågor som: hur såg punk- och reggaesubkulturerna 

på världen och vilka historiska faktorer har påverkat dessa åsikter och tankesätt? 

Kan man dra några direkta kopplingar mellan artisternas tankesätt och deras texter och musik? 

Kan man hitta ideologiska eller historiska anledningar till varför musiken, utan sång och text, låter 

som det gör? 

 

Källmaterial och urval 
Källmaterialet består främst av intervjuer med artister hämtade från böcker, tidningar och 

filmklipp, men även artisternas och gruppernas musik i form av album, singlar och inspelningar 

av liveframträdanden. 

Uppsatsen är inriktad på jamaicansk reggae och brittisk punk, alltså inte engelsk reggae eller 

amerikansk punk, även om exempel från dessa scener också förekommer. En svår fråga är dock 

hur man ska dra gränsen mellan artister som är representativa för de båda genrerna och artister 

som inte är det. 

V 
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När det gäller musik är källmaterialet mycket stort och man måste tänka igenom sitt urval 

noggrannare. Här kommer jag främst att utgå från gruppens eller artistens popularitet både under 

70-talet och idag eftersom båda säger en hel del om deras betydelse. I mindre utsträckning 

kommer jag utgå från artister jag anser behövs för att få med olika delar av genren men som ändå 

kan underordnas under samma genrebegrepp. 

När det gäller intervjuer utgår denna uppsats till stor del utifrån det som hittas i källmaterialet. 

Anledningen till det är att källmaterialet ofta är av begränsad kvantitet. Det bidrar till att de 

medialt kända banden får en framträdande roll i uppsatsen. Detta behöver inte vara fel i sig men 

jag eftersträvar ändå en bred bild av båda subkulturerna och försöker därför få med både 

”kommersiella” och ”autentiska” artister så gott det går, även om dessa kategorier också ofta 

sammanfaller. 

Tidsmässigt kommer uppsatsen för att sammanfalla med punkens uppgång och fall och därför 

fokusera på senare delen av sjuttiotalet utan att dra några exakta tidsgränser. Anledningen är att 

det finns intressant material om tiden både före och efter dessa år. Ambitionen är dock att 

använda så mycket material som möjligt från och om åren 1975-1980. 

 

Forskningsläge 
Det finns många utförliga böcker om både reggae- och punkmusik och deras respektive kulturer 

varav några av de viktigaste är refererade nedan. Det finns även kapitel om sambanden mellan 

punk och reggae och jämförelser dem emellan i vissa av dessa böcker.  

En del är skrivet om den kulturella aspekten. Dick Hebdige (en del av den såkallade 

”Birminghamskolan” som riktat in sig på subkultur-forskning) har behandlat både punk- och 

reggaekulturer i olika böcker och analyserat dem med fokus på klass, ras och stil. I sitt mest kända 

verk Subculture: The Meaning of Style tar han upp hur vita, brittiska ungdomskulturer under 

efterkrigstiden har förhållit sig till svarta kulturer. Det finns många beröringspunkter i denna 

uppsats och Hebdiges böcker men den största skillnaden är att denna uppsats fokuserar på 

musiken: hur uttrycks artisternas åsikter i musiken och vilka insikter kan en musikalisk analys och 

jämförelse ge oss?  

 

Mycket av både punk- och reggaelitteraturen är av journalistisk karaktär där lättlästhet, biografiska 

fakta och anekdoter går före djupare analyser. Få böcker skriver också specifikt om musiken utan 

snarare om artisterna och tidsepoken. Detta har lett till att jag hittat många intressanta citat men 

färre texter om musikens bakomliggande orsaker vilket denna uppsats fokuserar på. 

Reggaelitteratur värd att nämna är Reggae International. Antologin innehåller en samling artiklar 

av flera olika författare med flera olika perspektiv på reggaen. Historieskrivningar blandas med 

intervjuer och analyser i en blandning av populärlitteratur och seriös forskning. Man går in 

specifikt på musiken och dess uppbyggnad i några kapitel vilket har varit hjälpsamt för denna 

uppsats. 

Deep Roots Music av Howard Johnson och Jim Pines släpptes som en del av TV-dokumentär 

med samma namn och ger en bra bild av Jamaicas kultur- och musikhistoria. Speciellt kapitlen 
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om Jamaicas historia och musikhistoria har varit hjälpsamma då de går djupare in på kopplingen 

till olika sorters ”afrikansk” kultur. 

Solid Foundation: An Oral History Of Reggae av David Katz låter legendariska reggaeartister själva 

berätta om musiken. Boken innehåller bara originalintervjuer gjorda av författaren vilket har 

många fördelar men även några nackdelar, främst att många av de största reggaemusikerna är 

döda. Han låter dock andra artister tala om sina erfarenheter av dessa musiker och får på så sätt 

med dem i boken på ett naturligt sätt. Ett annat problem är att de intervjuade ofta talar om 

personerna som var med när det begav sig men sällan om själva musiken de skapade. 

The Rough Guide To Reggae av Steve Barrow och Peter Dalton är en väldigt övergripande bok 

om det mest väsentliga i reggaens historia. Självklart förlorar den i djup då den försöker täcka 

reggaens historia från mento till modern dancehall men den klarar sin uppgift med bravur. 

Wake the Town and Tell the People: Dancehall Culture in Jamaica av Norman C. Stolzoff är ett av få 

försök till en djupgående analys av jamaicansk musik. Tesen är att dancehallmusik har kopplingar 

till de slavkulturer som under lång tid utvecklats på ön. Han analyserar dancehallkulturen med 

hjälp av klass- , ras- och genusaspekter. Dancehall skapades dock till stor del under 80-talet och 

ligger alltså utanför min tidsavgränsning. Därför har jag valt att inte ta upp det i större 

utsträckning. 

 

Vad gäller punken finns även där ett antal genomarbetade böcker. Jon Savage går noga igenom 

den brittiska punken 1975-1979 i sin prisade bok England’s Dreaming. Boken är inriktad på Sex 

Pistols men får också med många av de band som var aktiva under punkeran. Den är bra skriven 

och blandar anekdoter och djupare analyser till en intressant helhet. Författaren kan sitt 

källmaterial och har själv gjort intervjuer och grundlig research inför boken. 

Punk Rock: So What? är en antologi sammanställd av Roger Sabin med flera djupgående texter 

om bl.a. punkmode och rasism inom punken. Flera intressanta, oväntade och kritiska perspektiv 

kommer fram i texterna. Dessa har varit viktiga för denna uppsats förhållningssätt till punken. 

Punk: The Whole Story är en antologi med mycket förstahandsmaterial från tiden då allt hände. 

Förutom många intressanta intervjuer och bilder finns intressanta artiklar om bl.a. fanzines och 

punkklubbar. Det som ofta saknas är dock tydligare analyser av punken och dess kultur. 

Subculture: The Meaning of Style av Dick Hebdige är en teoretisk analys av klass, ras och stil i vita 

engelska subkulturer. Tesen är att dessa subkulturer har en dold dialektik med svarta subkulturer 

som speglas i bl.a. deras stil och attityder. En intressant bok och analys som passar väldigt bra in 

med uppsatsens tema. 

 

Metod 
Uppsatsen går ut på att synliggöra punkens och reggaens ideologier och se hur de speglas i 

musiken för att sedan jämföra dem med varandra. Källmaterialet lägger fokus på musikerna och 

deras röster och den insikt de kan ge oss i sättet de förmedlar sina ideologier genom musiken. Jag 

har dock självklart använt mig av utomstående kommentatorer för att få olika analytiska 

perspektiv på dessa subkulturer. 
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Innan vi fortsätter borde vi definiera de krångliga begreppen ideologi, kultur och subkultur. 

Ideologi definieras på följande sätt i Nationalencyklopedin: 

ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, idéhistoria m.m.; 
sammanhängande system av idéer och värderingar. Oftast liktydigt med samhällsåskådning. I 
statsvetenskapen och i dagligt tal ses de politiska åskådningarna såsom liberalism, socialism 
och konservatism som ideologierna framför andra.1 

I uppsatsen används ordet ideologi för att beskriva just ”sammanhängande system av idéer och 

värderingar”. I reggaens fall är den tydligaste ideologin rastafarianism medan punkens 

tankesystem är en blandning av flera olika ideologier, bl.a. nihilism och liberalism. Men det finns 

även mindre sammanhängande idéer och uttryck som jag kommit att rubricera som subkulturella 

uttryck. I och med detta uppstår nödvändigheten att definiera ”kultur” och dess kontrast i 

förhållande till ”subkultur”. 

”Kultur” är ett av vårt språks mest svårdefinierade ord, jag kommer därför inte försöka mig på 

en deskriptiv definition utan istället ange en stipulativ definition som ligger nära det 

antropologiska synsättet: kultur är en ”totalitet av en viss populations tankar, handlingar och 

omgivande förhållanden”.2 I denna uppsats används ordet ”kultur” ofta som en kontrast till 

”subkultur” som helt enkelt används för att beskriva en mindre del av den större kulturen vilken 

den står i konstant relation till. ”Subkultur” innebär även att denna grupp har avvikande mönster, 

antingen medvetna eller omedvetna, i förhållande till den större kulturen. 

 

Det finns fler begrepp i uppsatsen som måste problematiseras. ”Västvärlden” och ”Afrika” är två 

tydliga generaliseringar. Dessa begrepp har trots, eller kanske på grund av, sin generaliserande 

karaktär blivit väldigt välanvända inte bara i den allmänna debatten utan även i den akademiska. 

Förutom att beskriva mer eller mindre vaga geografiska områden har de även vissa outtalade 

värderingar förknippade med sig beroende på vem som talar. När en rasta pratar om Afrika eller 

Västvärlden syftar personen ofta på konceptet snarare än den geografiska platsen och förknippar 

Afrika med något positivt och Västvärlden med något negativt. När en ”västerlänning” använder 

termerna förknippas Afrika ofta med negativa värden och Västvärlden med positiva. När 

”Afrika” eller ”afrikan” används i uppsatsen syftar det på Afrika söder om Sahara eftersom detta 

område har vissa gemensamma drag när det gäller musiken.3 

”Svart” och ”Vit” är ord som återkommer ofta i uppsatsen och förtjänar en kort diskussion. 

Dessa ord syftar inte bara på hudfärg utan på det mer komplicerade begreppet ”ras”. Ras är en 

social konstruktion som har kommit att genomsyra stora delar av världen och som delar upp 

människor utefter bl.a. hudfärg och ansiktsdrag. Genom historien har även specifika egenskaper 

tilldelats olika raser, en essentialism som lever än idag. Man har försökt att placera människan och 

                                                 
1 Sven-Eric Liedman, ”Ideologi (kort version)”, Nationalencyklopedin (besökt December 2010), 
<http://www.ne.se/kort/ideologi>. 
2 Sven B. Ek, ”Kultur”, Nationalencyklopedin (besökt December 2010), 
<http://www.ne.se/lang/kultur/233228>. 
3 Björn Ranung: ”Afrika – Musik och dans”, Nationalencyklopedin (besökt December 2010), 
<http://www.ne.se/afrika/musik-och-dans>. 
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dess ”underarter” i en evolutionär stege precis som man gjort med djurriket. Detta ledde till en 

vetenskapligt rättfärdigad rasism som man fortfarande kan se effekterna av. Även om det finns 

genetiska variationer mellan olika folk som en följd av olika levnadsförhållanden under en lång tid 

är variationerna ofta små och det är nästan lika stor chans att man är genetiskt lik en individ från 

en annan ”ras” som att vara genetiskt lik en från sin egen.4 

I den här uppsatsen använder jag begreppen ”svart” och ”vit” som en generalisering över folk 

som har mörkare hud och afrikanska rötter respektive ljusare hud och europiska rötter. Detta är 

självklart relativt då det finns ljushyade afrikaner och mörkhyade européer. I begreppet ingår även 

en klassaspekt då ”svarta” ofta ingår i lägre klasser och således associeras med ”fattig” medan 

”vita” ofta ingår i högre klasser och då associeras med ”rik”.  

Jag använder dessa begrepp till stor del för att det fanns en utbredd användning av dem under 

den tidsperiod uppsatsen undersöker. De används självklart inte i någon essentialistisk mening. 

Många av personerna i uppsatsen använder dem dock på ett sådant sätt. Detta gör begreppen 

relevanta för att bättre förstå deras åsikter och i förlängningen hur samhället i stort såg på 

”svarta” och ”vita”. Man ska dock inte tro att vi gjort oss av med denna uppdelning av 

människor i dagens samhälle utan istället vara medvetna om att rasismen finns kvar och sträva 

efter att bli av med den. 

 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar: varsitt kapitel för reggae och punk där den historiska 

kontexten, ideologierna och det musikaliska uttrycket för respektive genre benas upp och efter 

det ett sista kapitlet med sammanfattning, analys och jämförelse. Vi börjar med att gå igenom 

reggaen eftersom den påverkat punken mycket mer än punken har påverkat reggaen. Detta kan 

således hjälpa oss att förstå punken bättre när vi väl kommer till den. 

                                                 
4 Joseph L. Graves, What We Know and What We Don’t Know: Human Genetic Variation and the Social Construction 
of Race, Social Science Research Council (besökt December 2010), 
<http://raceandgenomics.ssrc.org/Graves/>. 
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2. REGGAE 
 

Reggaens historiska kontext 

Don't involve Rasta in your say say. Rasta don't work for no C.I.A. – ”Rat Race” av Bob 
Marley & The Wailers 

en andra hälften av 70-talet var en orolig tid för Jamaica. Politisk turbulens, våld och 

fattigdom blev ännu mer vardag än vanligt. Premiärminister Michael Manley hade styrt 

landet i riktning mot en ”demokratisk socialism”, förstatligat landets stora bauxit-industri, 

upprättat goda kontakter med det kommunistiska Kuba och öppet propagerat mot neo-

kolonialism och imperialism.5 Detta ledde USA till att avsluta viktiga handelsavtal och använda 

sig av CIA för att destabilisera landet, bl.a. genom att beväpna oppositionen och initiera strejker.6 

Världen var mitt uppe i kalla kriget och den instabila situationen ledde till att turismen till ön, som 

också var en stor inkomstkälla, avtog. Vi måste se musiken som skapades på ön under andra 

halvan av 70-talet utifrån denna kontext. 

I musiken återspeglas denna situation främst genom mängden samhällsmedvetna och -kritiska 

låtar och betoningen på Rastafari som en fast punkt i den annars så turbulenta tillvaron och. Men 

att ha öppet samhällskritiska låtar är ingen självklarhet. Som ett exempel kan man ta slavfolk i 

övriga Karibien som förvisso hade klagosånger och liknande musikaliska uttryck före 70-talet 

men inga riktiga protestsånger där man kunde tala öppet om sin situation. Pamela O’Gorman 

rektor för Jamaican School of Music 1976-1989 uttrycker det såhär:  

The Rastafarians have been the first people to express revolutionary ideas in music. And in 
this respect reggae music is also unique, in the Caribbean at least. Because you will find in 
Trinidadian calypso that you’ll have songs of protest. But you don’t have the singers 
expressing the revolutionary ideas that reggae singers express.7 

Detta var en av sakerna som gjorde reggaen unik och där vi också kan hitta likheter med punken, 

som vi kommer att se längre fram i uppsatsen. 

Det fanns alltså förutsättningar i Jamaica för att kunna kritisera etablissemanget. Det var flera 

historiska faktorer som ledde fram till situationen som reggaen var i under andra halvan av 70-

talet. 

Jamaica hade blivit självständigt från kolonialmakten Storbritannien 1962 och därigenom fått 

lite mer kontroll över sitt öde. Även om landet fortfarande till stor del styrdes av utländska 

intressen och skillnader mellan vita och svarta och fattiga och rika fortfarande var väldigt stora 

fanns ändå en förhoppning och möjlighet till förändring. Självständigheten både möjliggjorde 

kritik och förstärkte kritiken mot etablissemanget på grund av uteblivna framsteg för stora delar 

av folket. 

                                                 
5 David Katz, Solid Foundation: An Oral History of Reggae (Bloomsbury, London 2003), s. 233. 
6 William Blum, Killing hope: US military and CIA interventions since World War II (Zed Books, London 2003), s. 263-267. 
7 Howard Johnson & Jim Pines, Reggae: Deep Roots Music (Protues, London & New York 1982), s. 78. 

D 
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Under 60-talet växte frustrationen hos Amerikas svarta på grund av rasdiskriminering. 

Protester, politiska kyrkomöten och sit-ins8 blev allt vanligare. Martin Luther King Jr. och 

Malcolm X blev ledarna för medborgarrättsrörelsen och predikade för svartas rättigheter. Detta 

speglades under andra halvan av 60-talet i den R&B, funk och soul som bl.a. The Impressions, 

James Brown och Sly & The Family Stone skapade där de började ifrågasätta rasismen och 

klasskillnaderna offentligt.  

Trots självständigheten fortsatte många institutioner i Jamaica jobba på samma sätt som under 

kolonialtiden. Därför spelades nästan uteslutande musik från England och USA och knappt 

någon lokal musik i radion ända fram till andra halvan av 70-talet.9 Detta ledde till att afro-

amerikanska musiker fick ett stort inflytande och många jamaicaner kunde känna igen sig i deras 

problem. 

Samtidigt kämpade många länder i Afrika för sin självständighet. Detta påverkade i viss grad 

rastarörelsen även om påverkan från de svartas kamp i USA var större. Det berodde troligtvis på 

att nyheter och kunskap om Afrika var bristfällig bland de lägre, ofta illitterata klasserna på 

Jamaica som rörelsen främst bestod av. USA däremot var en alltid närvarande jätte med 

ekonomiska och politiska band till landet. Det finns dock gott om exempel på medvetenhet om 

Afrika inom reggaen: ”Zimbabwe” av Bob Marley, ”Apartheid” av Peter Tosh och instrumentala 

låtar med namn som ”MPLA”, ”Angola” och ”A.N.C.” av The Revolutionaries är bara några 

exempel. 

Den kanske viktigaste förutsättningen för samhällskritiken var Rastafari-rörelsen som har sina 

rötter i Marcus Garveys läror, som i sin tur har sina rötter i Etiopianismen. Tanken om att den 

svarta rasen har en stolt och rik men hemlighållen och bortglömd historia uppkom någon gång på 

sent 1700-tal bland svarta i brittiska kolonier och USA och började kallas Etiopianism.10 Svarta 

präster och predikanter använde sig av och omtolkade bibeln för att ge sina bröder och systrar en 

känsla av stolthet och historia. Man använde framförallt vers 68:31 i Psaltaren: ”Princes shall 

come out of Egypt; Ethiopia shall soon stretch out her hands unto God” som ett bevis på 

Afrikas storhet.11 ”Etiopien” blev ett begrepp som kom att syfta på hela Afrika, även Egypten.12  

Marcus Garvey var en av de första svarta män som under tidigt 1900-tal förespråkade svart 

stolthet (i vissa fall svart överhöghet), pan-afrikanism och tillbaka-till-afrika-ideologi. Han kom 

dock ur en lång jamaicansk tradition av motstånd som började med Maroonerna vilka var 

förrymda slavar som skapade självständiga, självförsörjande samhällen i de svåråtkomliga 

bergsområdena på ön. Född i Jamaica 1887 emigrerade Garvey senare till USA och jobbade där 

för svartas rättigheter och grundade bl.a. Universal Negro Improvement Association. I Jamaica 

bildades grupper av ”garveyiter” som sedan blev de första rastafarianerna. De sökte i 

etiopianismens anda att legitimera sin stolta svarta historia med hjälp av bibeln som var den enda 

                                                 
8 Ickevåldsdemonstrationer som grupper av svarta genomförde under 40-, 50- och 60-talen mot segregerade 
restauranger, kaféer och liknande i syfte att få till en politisk och social förändring. 
9 Katz, Solid Foundation, s.286 
10 Saheed A. Adejumobi, “Ethiopianism”, BlackPast.org (besökt November 2010), 
<http://www.blackpast.org/?q=gah/ethiopianism>. 
11 68:32 i den svenska bibeln. 
12 Leonard E. Barrett, The Rastafarians (Beacon Press, Boston 1997), s.74. 
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bok majoriteten av jamaicanerna hade tillgång till.13 De fann den perfekta symbolen i Haile 

Selassie I som 1930 kröntes till kejsare av Etiopien. Man såg kröningen som uppfyllelsen av en 

profetia av Garvey och Selassie sågs av många garveyiter som Gud i mänsklig skepnad. Dessa 

garveyiter blev sedan de första rastafarianerna i och med sin tro på Selassie som Gud. Runt dessa 

personer och idéer byggdes Rastafari sakta upp, en religion skräddarsydd för svarta och bruna 

jamaicaners behov av historia, stolthet och identitet i en vit värld.  

 

Jamaicas invånare hade länge kämpat med rasism på många olika plan. Som svar på detta 

skapades Etiopianismen, Garveyismen och Rastafarianismen som ett sätt att ge svarta människor 

stolthet och identitet. Man inspirerades av medborgarrättskampen i Amerika och 

självständighetskampen i Afrika men även av Jamaicas egen självständighetsförklaring 1962. 

Under 1900-talet kom Rastafari-rörelsen att utvecklas och utöva stort inflytande över Jamaicas 

kultur och speciellt dess musik som vi ska se i kommande kapitel. 

                                                 
13 Stephen Davis & Peter Simon, Reggae International (Thames and Hudson, London 1983), s.59f. 
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Reggaekulturens ideologier och subkulturella särdrag 
Religion har en central betydelse i många jamaicaners liv. För att bäst förstå denna betydelse 

måste vi se tillbaka på en historia som går tillbaka till Afrika, varifrån en majoritet av 

jamaicanernas förfäder kommer från.  

Det hävdas ibland att de afrikaner som togs som slavar till Nya Världen förlorade hela sin 

kultur under den vite mannens dominans. Denna påstående måste problematiseras även om det 

finns viss sanning i det. För det första var denna ”kulturstöld” inte lika stor i den engelska 

kolonien Jamaica som i många franska kolonier, där man försökte assimilera slavarna in i den 

franska kulturen. Slavarna på Jamaica tilläts istället i viss utsträckning praktisera sina kulturer så 

länge det inte hotade det ekonomiska systemet.14 Men trots vissa friheter var slaveriet på Jamaica 

något av det mest brutala och förtryckande i hela det brittiska imperiet, kanske till och med hela 

världen.15 För det andra gjorde de afrikanska slavarna från dagen de landsteg på ön både passivt 

och aktivt motstånd mot förtrycket och förnedringen de fick utstå.16  En av deras metoder var att 

hålla fast vid de traditioner som fanns kvar och tilläts. Det hände även att slavarna tog sig friheter 

som slavägarna inte vågade sätta stopp för. De tog sig t.ex. tre dagar ledigt för att fira jul istället 

för de två som var lagstadgade.17 För det tredje måste det påpekas att kultur inte är en egenskap. 

Sociologen Ove Sernhede uttrycker det på följande sätt:  

Föreställningen att det skulle vara möjligt att avgränsa olika kulturer i förhållande till varande 
motsägs av hela den moderna kulturforskningen. Denna hävdar med all kraft att kultur är 
blandning, kultur är per definition möten mellan människor, kultur är ingen egenskap utan 
uttryck för en process i ständig omvandling.18 

Så även om det är sant att slavarna förlorade mycket av sitt språk, sin livsstil och sina traditioner 

(med andra ord, sin kultur) började de direkt den plågsamma processen med att skapa en ny 

kultur med delar av den gamla afrikanska och den nya karibiska och engelska, en kultur som kom 

att innefatta de erfarenheter som slaveriet tvingade på dem. 

Många av slavarna kom från samma kustområde i Västafrika och hade i viss utsträckning 

liknande traditioner och språk vilket hjälpte dem att förstå varandra. En viktig del av deras kultur 

var religionen som i stora delar av Afrika hade varit integrerad i både individens och samhällets 

liv och som kom att spela en liknande roll i slavarnas nya kultur på Jamaica.19 Här hittar vi alltså 

rötterna till religionens framträdande roll i det moderna Jamaica. Även musik och dans hade en 

framträdande roll i dessa samhällen och tillsammans med religionen skapade de en helhet där alla 

delar var beroende av varandra. 

                                                 
14 Johnson, Reggae: Deep Roots Music, s. 12. 
15 Barrett, The Rastafarians, s. 29; Johnson & Pines: Reggae: Deep Roots Music, s. 12. 
16 Barrett, The Rastafarians, s. 30. 
17 Norman C Stolzoff, Wake the Town & Tell the People: Dancehall Culture in Jamaica (Durham, Duke University 
Press 2000), s. 30. 
18 Ove Sernhede, ”Etnicitet”, Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning, red. Christofer Edling & 
Fredrik Liljeros (Malmö, Liber 2010), s. 85. 
19 Johnson, Reggae: Deep Roots Music, s. 13. 
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Den enande funktion som religionen hade användes av slavarna och deras ättlingar genom 

århundradena och började med de afrikansk-inspirerade religionerna Myal och Kumina som 

innefattade förfädersdyrkan, polyteism och ritualer som healing och att bli besatt av andar. Det 

var först genom en religiös väckelse på 1860-talet som kristendomen fick sitt riktiga genomslag 

på Jamaica men även då blandades de västerländska och afrikanska influenserna friskt. De 

religiösa rörelser som var ledande inom väckelsen, Pukkumina och Zion Revival, var båda tungt 

afrikainspirerade och förutom fadern, sonen och den helige anden trodde de även på ”ett 

pantheon av andar” och lånade både sånger och danser från den afrikanska traditionen.20  

Låt oss nu fokusera på den religion som haft absolut störst inflytande på Jamaicas musik under 

1900-talet - Rastafari. 

 

Rastafari-rörelsen har aldrig varit en enhetlig rörelse utan har utgjorts av många, mer eller mindre 

oliktänkande, förgreningar. Det finns dock vissa centrala doktriner som majoriteten av alla rastas 

följer. Leonard E. Barrett listar i sin bok The Rastafarians följande trossatser som centrala för 

Rastafari-rörelsen. Det ska tilläggas att boken utgavs för första gången 1977 och speglar således 

rörelsen som den såg ut då och inte som den ser ut idag. 

-Haile Selassie is the living god. 
-The Black person is the reincarnation of ancient Israel, who, at the hand of the White 
person, has been in exile in Jamaica.  
-The White person is inferior to the Black person. 
-The Jamaican situation is a hopeless hell; Ethiopia is heaven. 
-The invincible Emperor of Ethiopia is now arranging for expatriated persons of African 
origin to return to Ethiopia. 
-In the near future Blacks shall rule the world.21 

På dessa trosatser kan man se att religionen var riktad specifikt till svarta och det går även att 

identifiera tydliga kopplingar till etiopianism och garveyism. Tron på Haile Selassie som Gud är ett 

resultat av bibeltolkning (som man kan koppla till etiopianismen) där en av de viktigaste verserna 

är från Psaltaren 87:3-4: 

Glorious things have been spoken of thee, O city of God. Selah. I will make mention of 
Rahab and Babylon to them that know me: behold Philistia, and Tyre, with Ethiopia; this 
man was born there  

Detta ses som “bevis” på Selassie gudomlighet eftersom han föddes i Etiopien och är ett exempel 

på Rastafari-rörelsens intressanta och kreativa bibeltolkning. Med all sannolikhet syftar dock ”this 

man was born there” inte på Etiopien utan på ”city of God” vilket var synonymt med 

Jerusalem.22 I Uppenbarelseboken kan man även finna de titlar monarken tog vid sin kröning: 

”King of Kings, Lord of Lords, Conquering Lion of the Tribe of Judah, Elect of God and Light 

                                                 
20 Johnson, Reggae: Deep Roots Music, s. 39. 
21 Barrett, The Rastafarians, s. 104. 
22 ”Psalm 87:4 - Parallel Commentaries”, Biblos.com (besökt November 2010),  
<http://bible.cc/psalms/87-4.htm>. 
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of the World” som ses som ännu ett bevis för Selassies gudomlighet.23  En annan viktig del av 

gudsbeviset är en ”profetia” från ett tal av Marcus Garvey dagen innan han emigrerade till USA: 

”Look to Africa for the crowning of a Black King; he shall be the Redeemer”.24 

Rastafari må ha börjat som en religion men under ytan var det mer en protest som tog sig 

religiösa former. Att man använde sig av just religion beror på främst två saker: religion var som 

vi sett en naturlig och integrerad del av jamaicanernas vardag och bibeln var den enda bok av hög 

auktoritet som både de högre och lägre klasserna hade tillgång till. Protesten som skapade 

Rastafari-rörelsen var riktad mot rasism, kapitalism, kolonialism och det västerländska samhället i 

stort eller som rastas säger - Babylon. Babylon är ett centralt begrepp inom Rastafari som syftar 

på bibelns beskrivning av judarnas fångenskap i Babylonien. Rastas har omtolkat bibeln på många 

sätt men en av nyckeltolkningarna är att de ser sig själva (och till viss del alla svarta över hela 

världen) som de sanna judarna som bibeln talar om.25 Babylon representerar alltså den vita, 

kapitalistiska, kolonialistiska västvärlden eller med andra ord regeringen, polisen och kyrkan som 

håller den svarte mannen fånge och hindrar honom att återvända till sitt hemland – Afrika. Rastas 

kritiserade alltså bibeln för att ha använts mot svarta samtidigt som man omtolkade den för att 

skapa sig en ny identitet. 

Som vi kommer att se i kapitlet om punken vände sig även den till nihilism och vänster- och 

högerflanker som en protestaktion. Av samma anledningar vände sig många av Jamaicas fattiga 

till rastareligionen. Rastafari erbjöd ett tydligt alternativ till den dominerande vita kulturen: en 

subkultur riktad specifikt till de svagaste i samhället - fattiga svarta. Utvecklingen mot Rastafari 

blev tydlig inom Jamaicas musikkretsar under sent 60-tal då fler och fler musiker tog till sig 

rastabudskapet. Man måste dock komma ihåg att rastas länge sågs som ett samhällsproblem. Att 

identifiera sig som rasta, röka marijuana och att ha dreadlocks ledde till socialt utanförskap och 

ofta polisbrutalitet långt efter det att artister som Bob Marley och Peter Tosh hade gjort Rastafari 

rumsren i stora delar av världen. Därför kan själva akten att vara en stolt rasta ses som en protest. 

Jimmy Riley som var en aktiv sångare och producent under sent 60-tal berättar om att hitta sin 

identitet genom Rastafari: 

The [Bible] start showing me how old the throne in Africa is, and I started reading other 
books as compared to the Bible. And I found that Black civilization was stronger from a 
long time than white civilization. Me never hear about Black man in a school. Tarzan swing 
on a tree and beat up Black man and things like that, that’s all they teach us about I and I. 
And none of it is true. Rastafari helped I to find I-self and I and I great Black heritage.26 

Som vi kan se i citatet ovan fungerar protesten på två plan, samtidigt som den förkastar i detta 

fall den vita historieskrivningen så skapar den samtidigt en ”motsats” till denna: en svart 

historieskrivning. Dikotomier som denna har alltid varit ett sätt att skapa en identitet på och 

gjorde det möjligt för rastas att acceptera, bearbeta och i vissa fall känna stolthet över att vara just 

                                                 
23 Barrett, The Rastafarians, s. 106. 
24 Barrett, The Rastafarians, s. 81. 
25 Barrett, The Rastafarians, s. 104, 111. 
26 Johnson, Reggae: Deep Roots Music, s. 87, 90. 
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svart istället för vit, slav istället för herre och förtryckt istället för förtryckare. Skillnaden från 

tiden då de faktiskt var slavar och ingick i dikotomin slav-herre var att de nu aktivt skapade 

dikotomin istället för att vara offer för den. Detta hade Peter Tosh att säga om rastas syn på sin 

slavhistoria: 

I and I see ourselves as the reincarnated souls of those carried off into slavery.27 

Man använder sig alltså av sin slavhistoria som ett sätt att känna stolthet över att vara den man 

var men också för att bearbeta det trauma som slaveriet innebar. Ett trauma som fortfarande var 

högst aktuellt i de rasistiska strukturerna som präglade Jamaica. 

Låtar som ”Slave Master” och ”Slave Market” av Gregory Isaacs, ”Too Long In Slavery” av 

Culture och ”Sons of Slaves” av Junior Delgado identifierar sig med slaven som både ett sätt att 

bearbeta och att aktualisera de svartas historia. Lika mycket som artisterna talar om det som har 

varit används temat som en liknelse för 70-talets Jamaica: 

‘Cause everytime we do the work sometimes we are hurt, oh yeah 
Boss never do a thing but hold on to his girth 
But if I don’t get my desire 
Then I'll set the plantations on fire 
- “Slave Master” av Gregory Isaacs 

Denna klass- och rasmedvetenhet fanns alltså tydligt inom reggaen och den återfinns också till 

viss del inom punken som vi kommer se i dess eget kapitel. 

En central del i Rastafari är sättet de talar på. I grunden har vi självklart engelskan och den 

jamaicanska dialekten som kallas patois eller ”patwa”. I den hittar vi influenser från bl.a. 

spanskan, portugisiska och flera västafrikanska språk. Det utmärkande för rastas ordförråd är att 

de skapat flera kreativa ord som speglar deras ideologi. Ett tydligt kännetecken är användandet av 

engelskans ”I” i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Troligtvis kommer det från 

rastaideologins understrykande av enigheten mellan den enskilda människan och gud: jag (I) finns 

i gud och gud finns i mig. På samma sätt uttalar man I:et i Haile Selassie I som just ”I” när det 

egentligen syftar på den romerska siffran för 1 alltså ”den förste”. Detta är också ett sätt att visa 

enighet mellan människa och gud. På samma sätt symboliserar ”I and I” flera saker: enigheten 

mellan mig och gud, mig och en annan människa eller mig och en grupp människor.28 

En annan ideologisk förändring av språket är ändringar av ord för att avslöja dess egentliga 

innebörd. Upphovsmannen och spridaren av detta språkliga motstånd är till stor del Peter Tosh 

och vissa av hans ord har blivit en del av rastas ordförråd. ”Understand” blir ”Overstand”, 

”Op(up)pressor” blir ”Downpressor” för att förtydliga dess negativa innebörd, ”System” blir 

”Shitstem”, ”Prime Minister” blir ”Crime Minister” och ”Politics” blir ”Polytricks”. 

                                                 
27 Davis, Reggae International, s. 149. 
28 ”Rastafari Iyaric Language, Vocabulary”, Religion and spiritual practices resource (besökt November 2010), 
<http://www.important.ca/rastafari_language.html>. 
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Användandet av gammalbiblisk engelska i vardagsspråket är också typiskt för Rastafari. 

Gammaldags böjningar som ”cometh” och ord som ”ye” dyker upp lite här och var men 

framförallt när det citeras från bibeln. 

 

Etiopianismen, garveyismen och rastafarismen erbjöd alltså en möjlighet för fattiga svarta 

människor i Jamaica att skapa sig en stolt svart identitet, något de länge varit berövade av. De tog 

avstånd från rasism, imperialism och kapitalism, just det som Jamaicas svarta hade blivit utsatta 

för under hela sin historia. Vi ska nu undersöka hur dessa tankar och ideologier uttrycker sig i 

musiken. 
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Ideologin i reggaemusiken 

If God had’na given me a song to sing, I wouldn’t have a song to sing. The song comes from 
God, all the time. – Bob Marley 29 

Vi har i föregående kapitel sett att religionen har varit en viktig del av jamaicaners vardag under 

en lång tid och detsamma gäller för musiken. Religion och musik på Jamaica är integrerade i 

varandra på ett sätt som gör det svårt att skilja dem från varandra. Där man hittar religion hittar 

man musik och vice versa. Tillsammans blir de en del av något ännu större. Detta sätt att se livet 

som en helhet utan tydliga gränsdragningar mellan religiöst och sekulärt har, som vi sett i 

föregående kapitel, rötter i den afrikanska kultur slavarna tog med sig och verkar vara 

genomgående bland många jamaicaner. 

Även reggaens rötter kan spåras till Afrika, och mer specifikt Västafrika, där musiken ofta var 

närvarande och hade många olika funktioner: religiös musik, musik för underhållning, 

arbetsmusik, vaggvisor osv.30 David Peñalosa skriver följande om afrikaners sätt att se på musik 

och här återkommer tanken på musiken som en del av en större helhet: 

Many sub-Saharan languages do not have a word for rhythm, or even music. From the African 
viewpoint, the rhythms represent the very fabric of life itself; they are an embodiment of the 
people, symbolizing interdependence in human relationships.31 

Självklart är det här en generalisering men den säger oss ändå något om en generell ”afrikansk” 

syn på musik. Samma tanke om att koppla musiken till något större återkommer i reggaen som vi 

kan se på öppningscitatet. Jamaicansk musik har dock inte bara varit influerad av Rastafari. Det 

har även förekommit framförallt hedniska och kristna influenser genom bl.a. Pukkumina, Zion 

Revival och Burru. Det har självklart även kommit influenser från kolonialmakterna i form av 

bl.a. Quadrille-danser och blåsensembler. Allt detta var dock innan rastainspirerad musik började 

ta över landets musikindustri i början av 70-talet. 

Eftersom en stor del av Jamaicas musikscen var så tätt hopkopplad med just Rastafari under 

70-talet speglas rörelsens ideologi konstant i intervjuer, texter och musik. Gud, ganja (ett annat 

namn på marijuana) och bibeln är alltid närvarande. Exemplen är otaliga men vi ska titta närmare 

på två låtar av Jacob Miller som var en av Jamaicas populäraste artister under sent 70-tal och 

sångare i gruppen Inner Circle. Den första låten är tydligt religiös och den andra tydligt politisk. 

Vi börjar med ”Healing of the Nation” från 1978 av: 

You no fight 'gainst the cigarette smoking 
Yet you know, yet you know, these things give cancer 
[…] 
Rastaman know the truth 
So you can't fool the youth 

                                                 
29 Ian McCan, Bob Marley: In His Own Words (Omnibus Press, London 1993), s. 31. 
30 Johnson, Reggae: Deep Roots Music, s. 14. 
31 David Peñalosa, The Clave Matrix; Afro-Cuban Rhythm: Its Principles and African Origins (Bembe Books, 
Redway 2009), s. 21. 
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What was hidden from the wise and prudent 
Shall reveal to the babe and suckling 
[...] 
Tell me why do you fight against the collie man? 
Yet you know, yet you know, it's the healing of the nation 

För det första handlar låten om att marijuana borde legaliseras. Många rastas ser användandet av  

marijuana som en del av deras religion och för att rättfärdiga detta har man hittat stöd i bibeln. 

Uppenbarelseboken 22:2 brukar användas i detta syfte och därifrån är även låtens titel hämtad:  

On each side of the river stood the tree of life, bearing twelve crops of fruit, yielding its fruit 
every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. 

Vi hittar även ett bibelcitat från Matteus 11:25 i låttexten: 

I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the 
wise and prudent, and hast revealed them unto babes. 

Det finns en tydlig referens till Rastafari i textraden ”Rastaman know the truth” och vi hittar även 

en kritik mot ”systemet” som är typisk för rastas: ”You no fight 'gainst the cigarette smoking. 

Yet you know, yet you know, these things give cancer.” 

Detta exempel visar hur pass religiös en populärmusikalisk låt kunde vara på Jamaica under 

70-talet. Andra halvan av årtiondet brukar ses som just rootsreggaens guldålder. En stor del av 

artisterna var rastas och mycket av musiken innehöll rastaideologi som vi sett i exemplet. Men all 

musik var självklart inte religiöst inspirerad. Även om det fanns enstaka fundamentalistiska 

rastamusiker som Ras Michael and the Sons of Negus som enbart sjöng om religiösa 

angelägenheter hade de flesta rastaartister inget emot att sjunga kärlekslåtar och andra icke-

religiösa låtar. Faktum är att det kom en motreaktion mot rootsreggaens religiösa rättfärdighet 

under 80-talet då många artister kom att sjunga mer explicit om sex, knark och våld. 

Det är inte bara religion som har varit en del av reggaen, politiken har också funnits där på 

olika sätt trots att de flesta rastas tar avstånd från politiken som de ser som ”Babylon” och många 

väljer att inte rösta alls. Men även om de flesta rastas inte ville ha något med politik att göra låg de 

oftast ideologiskt närmare vänsterpolitikens budskap om rättvis fördelning, anti-imperialism och 

anti-rasism. Politiken har varit närvarande i reggaen på två tydliga sätt: artister har kommenterat 

det politiska läget på Jamaica genom sina låtar och partier har använt sig av reggaeartister och -

låtar för att få bredare stöd bland Jamaicas lägre klasser. 

Politiska kommentarer har länge funnits inom reggaen, ofta förtäckta i symbolik och liknelser, 

ibland helt rättframma. ”Peace Treaty Special” av Jacob Miller är ett exempel på en låt gjord 

specifikt för den jamaicanska publiken. Budskapet är tydligt om man förstår kontexten men 

annars väldigt svårt att förstå. Låten handlar om en vapenvila mellan Jamaicas två störta partier 

som hade fört ett inofficiellt krig om makten över röster. Gängbildningar började under 70-talet 

spela en viktig roll i denna krigföring, vissa gäng styrde hela stadsdelar i de större städerna och 
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kunde därmed säkra röster för de partier som de sympatiserade med.32 Låtens text hyllar 

vapenvilan och nämner de gängledare som fått den att hända (Claude Massop, ”Bucky” Marshall, 

Tony Welch) och de stadsdelar som nu slipper våldsamheterna (Jungle, Rema, Tivoli Gardens 

m.fl.). Miller använder sig fyndigt nog av melodin från den gamla folklåten ”When Johnny Comes 

Marching Home” från det amerikanska inbördeskriget som handlar just om längtan efter fred och 

längtan efter de som slogs i kriget. På det sättet förtydligar han sin poäng och genom den 

historiska kopplingen får man känslan av att vapenvilan är en historisk händelse.  

Ett exempel på ett mer förtäckt politiskt budskap är Bob Marleys ”I Shot The Sheriff”. På 

ytan är låten en berättelse om en man som blir orättvist behandlad av sheriffen och tillslut skjuter 

honom i självförsvar. Marley själv har sagt följande om låten: 

I want to say ”I shot the police” but the government would have made a fuss so I said ”I 
shot the sheriff” instead… but it’s the same idea: justice.33 

Detta ger oss en bättre föreställning om upphovsmannens intention. Polisbrutalitet var inget 

ovanligt på Jamaica vid den här tiden, speciellt om man var rasta och Marley skrev flera låtar på 

samma tema bl.a. ”Rebel Music (3 O’Clock Road Block)” och ”Duppy Conqueror”. Han gjorde 

alltså låten mer universell och använde sheriffen som en metafor för orättvisa istället för att tala 

om de specifika problem som fanns i Jamaica vid denna tid. Detta sätt att lyfta ämnen till en mer 

abstrakt nivå kan man hitta i hela Marleys låtkatalog och är troligtvis en av anledningarna till 

varför han blev så stor – folk över hela världen kunde relatera till dessa universella känslor och 

teman.  

Jamaicansk populärmusik har sedan dess uppkomst varit nästan totalt inriktad på den lokala 

marknaden vilket har gett den dess unika stil men samtidigt försvårat dess internationella 

spridning. ”Peace Treaty Special” av Jacob Miller är symptomatisk för varför viss reggae lyckats 

internationellt och annan inte. Låtens text går egentligen bara att förstå om man förstår kontexten 

i vilken den är skriven, och kanske ännu viktigare, musiken och mixningen är råare och skitigare 

än vad den västerländska publiken var van vid. Även Jacob Millers rytmiska sångsätt kan 

uppfattas som ovant för västerländska öron. Den jamaicanska publiken var dock van vid 

sångsättet som är en mix av deejaying och ”vanlig” sång. Marleys ”I Shot The Sheriff” däremot 

har en text som går att tolka både som en vanlig berättelse och som en metafor för 

rättvisa/orättvisa och musiken är inspelad med dyr utrustning och mixad på ett tydligt sätt. 

Marley hittade den gyllene medelvägen mellan att behålla sina rötter och samtidigt anpassa sig till 

en internationell publik. Det finns självklart många fler anledningar till varför viss musik blir 

populär och annan inte. Detta kan dock vara de mest relevanta anledningarna för just Jamaicansk 

musik. 

                                                 
32 Howard Campbell, “The rise of don-culture”, Jamaica Gleaner (11 Juli 2004), (besökt November 2010), 
<http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20040711/news/news6.html>; Stewart Prest & Andrew Harrington, “The 
International Peace and Conflict Dimensions of Jamaican and Haitian Diasporas”, Human Architecture: Journal of the 
Sociology of Self-Knowledge, Vii, 4, Fall 2009, s.20, (besökt Januari 2010) 
<http://www.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1284.pdf>. 
33 McCan, Bob Marley: In His Own Words, s. 24. 
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Låt oss kika på hur reggae användes av jamaicanska politiker. Partier och politiker såg den 

makt som reggaemusiken och artisterna hade över Jamaica och var inte sena att använda den för 

sina egna syften. Producenten Jack Ruby berättar hur det gick till: 

An individual politician might use an individual record which is a hit song in the people’s 
mind, so the people sing along to that, so immediately it’s like they get indoctrinated because 
the music leads people.34 

Vänsterpolitikern Michael Manley och hans ”People’s National Party” tog väl tillvara på reggaens 

popularitet i valet 1972 när de använde Delroy Wilsons ”Better Must Come” som kampanjlåt.35 

Manley var även den som bjöd in Haile Selassie I till hans första och enda jamaicabesök 1966. 

Han fick då en stav av kejsaren som kom att kallas ”Rod of Correction”, taget från 

Ordspråksboken. Manley själv kom att kallas ”Joshua”, Moses son som skulle leda folket efter 

fångenskapen i Egypten.36 Parallellen till verkligheten var att Manleys far Norman Manley varit 

drivande i Jamaicas frigörelse från kolonialismens bojor (precis som när Moses ledde Judarna ut 

ur Egypten) i och med självständigheten och nu var det dags för hans son att leda folket. Även 

om denna religiösa koppling till stor del skapades av folket var Manley mycket medveten om vad 

han gjorde och utnyttjade det för att vinna röster. En intressant politisk kommentar till detta 

hittar vi i den tidigare Manley-anhängaren Max Romeos ”No Joshua No” som handlar om att 

Manley inte genomfört nog med förbättringar för folket: 

You took them out of bondage and they thank you for it 
You sung them songs of love and they try to sing with it 
But now in the desert I am battered and bruised 
They think they are forsaken, they think they have been used 
Since you are my friend Joshua, I think you should know Joshua 
Rasta is watching and blaming you 
Since you are my friend Joshua, I think you should know Joshua 
They say you must forward and start anew 

En tydlig politisk kommentar men totalt oförståelig om man inte känner till kontexten och ännu 

ett exempel på reggaens fokusering på den egna marknaden. Vi kan alltså se hur musiken var ett 

viktigt politiskt verktyg för politiker men också för de lägsta klasserna (eftersom en majoritet av 

musikerna kom från de lägsta klasserna) att skapa opinion med. 

Vi har precis rört vid en annan viktig aspekt av reggaen nämligen dess aspiration att vara 

”folkets röst”, ett slags nyhetsmedium för de fattiga massorna som inte kunde läsa: 

The music is like the news. The music influence the people, the music do everything for the 
people. The music tell the people what to do in Jamaica – Bob Marley 37 

                                                 
34 Johnson, Reggae: Deep Roots Music, s. 113. 
35 Kevin O’Brien Chang & Wayne Chen, Reggae Routes: The Story of Jamaican Music (Ian Randle Publishers, Kingston 
1998), s. 144f. 
36 Stephen Davis & Peter Simon, Reggae Bloodlines: In Search of the Music and Culture of Jamaica (Da Capo Press, New 
York 1992), s. 172. 
37 McCan, Bob Marley: In His Own Words, s. 28. 
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Majoriteten av reggaeartisterna på 70-talet var svarta och fattiga precis som majoriteten av 

invånarna i Jamaica. Det fanns ett avancerat system av rasförtryck på ön som delade in människor 

efter hudfärg. Svarta ”afrikaner” ansågs vara lägst medan vita ”européer” var högst upp på 

skalan.38 Radioprofilen och artisten Mikey Dread berättar om rasismen i Jamaica på 70-talet: 

In Jamaica within them time, there was a lot of prejudism because of how black your skin is, 
so that force man like me who is well-black to really excel inna whatever I-man doing in 
terms of academics, because me can see a next youth who, through his father Chinese, they 
will say he can get a job at the airport, but me must work inna one sugar factory.39 

Reggaen gav alltså dessa fattiga diskriminerade människorna en röst i samhället som de annars 

inte hade och kan därför sägas vara just ”folkets röst”. Samtidigt sågs reggaen som ett slags 

nyhetsmedium för de som inte kunde läsa eller skriva och aldrig hade gått i skola där man 

berättade om hur världen funkade och hur man borde leva: 

Don’t shoot your brother, don’t shoot your sisters 
for vanity and end up in the cemetery. 
Remember, crime don’t pay so throw away your gun 
throw away the knife, let’s live in unity. 
“Crime Don’t Pay” – Horace Andy 

Många låtar från denna tid var moraluppmaningar som vi ser i exemplet ovan. Albert Griffiths, 

grundaren av vokaltrion The Gladiators, berättar om gruppens låtar: 

Me sing these songs that really teach you to be wise and clever. […] Songs that say don’t 
under-rate people, mind what you talk, don’t talk too much and chat bad things about 
people. Me really sing no song yet that doesn’t have a meaning.40 

Många av dessa artister kände alltså ett ansvar att lära människor något, att bidra med något 

positivt, att tala om sanningen som de såg den. 

Vi måste stanna lite vid den sekulära sidan av reggaen. Det är lätt att få bilden av reggaen som 

enbart rastamusik men sanningen är att den sekulära musiken med all sannolikhet utgjorde 

majoriteten av reggaebranschen, även under sent 70-tal då Rastafari var som störst inom reggaen. 

Förebilden för jamaicansk musik och speciellt artister som Pat Kelly, Ken Boothe och Alton Ellis 

under 60-talet var afro-amerikansk R&B, soul och funk och låtarna handlade som så ofta om 

kärlek, brustna hjärtan och festande. Även om detta fanns kvar under 70-talet fokuserade 

branschen mer på det typiskt jamaicanska, Rastafari och tung roots-reggae. Detta uppstod delvis 

eftersom rastaimagen sålde plattor, speciellt utomlands. Vernon Buckley, medlem i The 

Maytones, berättar om sitt bands situation under denna tid: 

I heard that Virgin never sign us because I never carried a Rasta image. Those days we used 
to sell a lot, but we never really saying “Rastafari”.41 

                                                 
38 Peter Espeut, ”A Legacy Of Racism”, Jamaica Gleaner (besökt December 2010), <http://jamaica-
gleaner.com/gleaner/20100806/cleisure/cleisure2.html>. 
39 Katz, Solid Foundation, s. 285. 
40 Katz, Solid Foundation, s. 238f. 
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För att sammanfatta reggaemusikers syn på musik verkar det övergripande målet vara att bidra 

med något positivt, att vara de svagas försvarare och sprida ett gudsfruktigt, moraliskt budskap 

för att förändra individer, grupper och kanske slutligen världen till det bättre. Sångaren i Toots 

and The Maytals, Frederick ”Toots” Hibbert, har följande att saga om musikens uppgift och dess 

koppling till Gud: 

Musicians do the work of God. Really. Not when they sing about some girl in the bed, but 
when they sing about something that come from way down there, something that’s real, 
Godliness, uprightness, loving kindness. Y’know? Then he becomes prophet of God.42 

Som vi har sett speglas religionen tydligt i musiken vilket kanske är det mest utmärkande 

ideologiska draget för reggaen om man jämför med punken. Den politiska situationen behandlas 

också mer eller mindre frekvent inom reggae under sent 70-tal. Man ska inte glömma den rent 

sekulära och kommersiella musik som troligtvis utgjorde merparten av landets musikaliska 

landskap, men det var ändå de ideologiskt laddade texterna som förutom själva musiken gjorde 

reggaen unik bland världens populärmusik. 

Vi ska nu undersöka reggaens musikaliska beståndsdelar närmare och se om det finns 

speglingar av subkulturens ideologi i dem. 

                                                                                                                                                         
41 Katz, Solid Foundation, s. 242. 
42 Davis, Reggae Bloodlines, s. 92. 
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Musikalisk analys av reggae 
Reggaens grund ligger i trummorna, basen och baktakten. Under andra halvan av 60-talet började 

det som kallades för ”rocksteady” förändras till det vi idag kallar reggae. Man drog ner på tempot, 

spelade mer avslappnat men kanske viktigast av allt var att basen och trummorna fick en mer 

framträdande roll.43 Trummor och bas har dock varit en grundläggande del i jamaicansk musik 

under längre tid. Låt oss börja med att undersöka trummorna. 

Som mycket annat i den jamaicanska kulturen kan trummornas betydelse spåras till Afrika. 

Trummor och olika former av rytminstrument var en central del av afrikansk musik men även 

flöjter, strängade instrument, mbiras och många fler.44 I Oxford Music Online framhålls musiken i 

Afrika som en del av en större helhet: ”African song, language, oral literature, instrumental music, 

theatre arts and dance are all a ‘conceptual package’ that most Africans conceive of as unitary”.45 

På samma sätt har trummorna varit en viktig del av arbete, religiösa händelser, festligheter och 

dans i Jamaica ända sedan de första slavarna fördes dit.46 Genom åren har många olika rörelser 

hållit dessa traditioner vid liv. Religiösa rörelser som Pukkumina och Zion Revival var en 

blandning av västerländska och afrikanska inslag  där trummor och dans spelade en stor roll. Den 

sekulära traditionen Jonkanoo började som en västafrikansk fruktbarhetsritual med kristna inslag 

men blev sedan en icke-religiös festival på grund av europeiskt inflytande.47 De afrikanska 

rötterna fanns dock kvar i trummorna, rytmen, kläderna och dansen.48 Som vi ser har jamaicansk 

musik haft många olika influenser men trummorna har alltid funnits med och har varit en 

väsentlig del i kulturen. 

En viktig influens för hur reggae spelas är burru-trummande. Burru-folket kom troligtvis från 

området runt dagens Ghana och var kända för sitt virtuosa trummande.49 Under slavtiden tilläts 

Burru-band att spela på plantagen där de användes som ett slags ”arbetsmetronom” för att öka 

produktiviteten hos slavarna.50 Efter slaveriets avskaffande blev denna grupp arbetslös och fick 

istället inrikta sig på att arbeta vid högtider som Jul. Genom åren verkar Burru-folket lyckats 

behålla sin trumtradition för runt 1950-talet började den relativt nya Rastarörelsen att mingla med 

Burru-folket i det ökända slumområdet ”Back-o-Wall” dit de båda förpassats. I många avseenden 

var de två grupperna lika: De var mot etablissemanget, de höll fast vid sina afrikanska rötter och 

deras livsstil var byggd runt ett kollektiv.51 Som av en händelse hade Burru-folket ingen riktig 

religion och Rastarörelsen hade ingen egen musik, resultatet utmynnade i förgreningen som idag 

                                                 
43 Steve Barrow & Peter Dalton, The Rough Guide to Reggae 2ed (Rough Guides, London 2004), s. 59. 
44 Johnson, Reggae: Deep Roots Music, s. 14. 
45 Gerhard Kubik, ”Africa”, Oxford Music Online (besökt December 2010), 
<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/00268>. 
46 Barrow, The Rough Guide to Reggae, s. 4. 
47 Barrow, The Rough Guide to Reggae, s. 6. 
48 Johnson, Reggae: Deep Roots Music, s. 28. 
49 Amon Saba Saakana, “Tradition and Continuity: The Force of Afro-Caribbean Music”, The Caribbean in Europe: 
Aspects of the West Indian Experience in Britain, France and the Netherlands, red. Colin Brock (Frank Cass & Co, London 
1986), s. 198;  
Nathaniel Samuel Murrell & William D. Spencer, Chanting Down Babylon: the Rastafari Reader (Temple 
University Press, Philadelphia 1998), s. 234. 
50 Murrell, Chanting Down Babylon, s. 234. 
51 Murrell, Chanting Down Babylon, s. 238. 
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kallas Nyahbinghi, en del av Rastafarirörelsen vars ritualer är tungt förknippade med kollektivt 

trummande. 

Burru-trummandet som det såg ut under 50-talet fungerade i korthet på följande sätt: en 

bastrumma och en fundetrumma spelar tillsammans en fast rytm som inte förändras och över 

dessa spelar en aketetrumma improviserade rytmer. Dessa sessioner håller ofta på länge och har 

en hypnotisk effekt. 

Detta Burru-trummande kom in i jamaicansk populärmusik genom Count Ossie, en rasta som 

hade umgåtts mycket med Burru-folket och som redan 1961 använde sig av dessa trumtekniker i 

”Oh Carolina” av The Folkes Brothers. Allt eftersom rastainflytandet över musikbranschen blev 

större fick även burru-trummandet större plats i reggaen och under 70-talet kan man hitta det i 

bl.a. ”Rastaman Chant” av Bob Marley, ”Ethiopian National Anthem” av The Ethiopians och 

”Nicodemus” av The Congos. Även om det kanske inte alltid finns en självklar koppling mellan 

Burru-tummande och reggaerytmer på ytan bygger båda på samma princip: en fast, ihärdig, 

hypnotiserande rytm som man improviserar över. Den största skillnaden mot reggaen är att 

baktakten inte alltid är framträdande. Så även om själva Burru-trummandet inte förekommer 

inom all reggae finns själva principen där. 

Låt oss nu titta närmare på basens roll i reggae. Basens genomslag i den inspelade jamaicanska 

musiken sammanfaller med den elektriska basens intåg och skiftet från ska till rocksteady under 

andra halvan av 60-talet. Det fanns dock ett tydligt fokus på basen redan inom folkmusikstilen 

mento som hade sin storhetstid på 50-talet. Under ska-eran från början till mitten av 60-talet 

användes nästan uteslutande kontrabas i en walkingstil som man fått från den afro-amerikanska 

jazzen. Det är dock svårt att höra basen på många av dessa skainspelningar eftersom den tekniska 

utrustningen var mycket begränsad. Det var först runt 1966 som basen började utvecklas till en 

självständig stämma i musiken med synkoperade, rytmiska basostinaton ofta tillsammans med en 

unison gitarrstämma.52 Vid denna tid hade utrustningen moderniserats så att basen tydligt 

framgick vilket må verka trivialt men är viktigt när man sätter det i sitt sammanhang – 

Soundsystem-kulturen. 

På Jamaica har Soundsystems varit stora från 50-talet till idag. I praktiken är det ett 

utomhusdisko som spelar den senaste musiken. De som inte hade råd att köpa egna skivor kom 

för att höra det senaste och umgås med folk. Det var också i den här kontexten som basen kom 

att ha en viktig betydelse. De meterhöga högtalartravarna användes för att få ett tungt, kraftigt 

basljud som kunde sprida musiken över stora avstånd som en slags reklam, men viktigare än så 

gav det gästerna en fysisk upplevelse av musiken. Precis som på ett rave- eller houseparty är de 

fysiska vibrationerna man får av musiken centrala för upplevelsen och dessa får man just genom 

basen. Detta kunde man alltså göra tack vare den tekniska moderniseringen av Jamaicas studior. 

Vi har sett hur musik och dans varit sammanlänkande i Jamaica i bl.a. religiösa sammanhang och 

detta är ännu ett exempel på deras växelverkan. 

Det finns så många likheter mellan trummor och bas att jag nästan skulle vilja kalla basen i 

reggaemusik för en ”talande trumma” eftersom en talande trumma kan ändra tonhöjd men är i 

                                                 
52 Barrow, The Rough Guide to Reggae, s. 59. 
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grunden ett rytminstrument. I reggae agerar basen precis som trummorna, den spelar ofta en fras 

som återupprepas om och om igen genom hela låten och ger en hypnotiska känsla. Själva 

spelstilen är också ofta väldigt rytmisk. Detta går att höra tydligt i en av reggaens mest populära 

”riddim”53, ”Real Rock” av Sound Dimension där basens fokus ligger på rytmen snarare än på 

den melodiska aspekten. 

 Detta fokus på rytmik är typiskt 

för reggaebasgångar från 60- och 70-

talen. På detta sätt blir basen alltså en 

”talande trumma” i de lägre 

frekvenserna med samma funktion som trummorna har i de lite högre frekvenserna.  

Ett lyckat samarbete mellan trummor och bas är avgörande för en stabil reggaerytm. Det har i 

reggaehistorien skapats flera radarpar bestående av en trummis och en basist. Carlton ”Carly” 

Barret och hans bror Aston ”Familyman” Barret var den rytmiska drivkraften i The Wailers och 

Sly Dunbar och Robbie Shakespeare, bättre kända som Sly & Robbie, var några av de mest 

anlitade studiomusikerna på Jamaica under 70- och 80-talen. 

Trots jamaicaners fokus på trummor och bas är det baktakten som kanske är det mest 

distinkta elementet i reggaemusiken. Ofta spelas den av elgitarr och olika klaviaturinstrument, bl.a 

piano och orgel. Än en gång ligger fokuset på rytmen och en sammansatt helhet. Rent teoretiskt 

och tekniskt är det ofta relativt lätt att spela baktakt, basgångar och trummor i reggae. Denna 

teoretiska och tekniska enkelhet är något som vi också kommer hitta i punken. Skillnaden är att 

reggaegroovet är som en organism där alla delar har sin roll och måste vara perfekt 

synkroniserade medan punken gärna får vara lite sned och falsk. 

Harmoniskt sätt började reggaen under 70-talet gå alltmer från dur, som hade varit 

dominerande i Jamaicas populärmusik och folkmusik väldigt länge, till moll. Detta skifte speglar 

skiftet i texterna från lätta ämnen som kärlek och dans till djupare som Rastafari, rasfrågor och 

fattigdom. Man kan även hävda att det speglade jamaicanernas livssituation som gradvis blev 

värre under 70-talet. 

Valet av språk är en intressant aspekt inom reggaen. Man hade oftast tre val, antingen den 

jamaicanska versionen av engelskan som kallas patois eller ”patwa”, standard-engelskan eller 

också ett mellanting. De flesta artister använde sig av ett mellanting vilket kan ha flera 

anledningar. Bred ”patwa” är väldigt svår att förstå även för en infödd engelsman eller amerikan 

vilket innebar att endast några få skulle kunna förstå budskapet i musiken vilket skulle försvåra 

för artisten på den internationella marknaden. Att använda bred ”patwa” skulle troligtvis minska 

marknaden även inom Jamaica då medel- och överklassen som stod för större delen av 

skivkonsumptionen inte använde sig av den i samma utsträckning54 och åtminstone delvis såg ner 

på den. De lägre klasserna gick istället på Sound Systems för att höra den senaste musiken och  

                                                 
53 En riddim är en instrumental version av en låt, bestående av baslinje, trumkomp, ackord och möjligtvis en 
melodi. Populära riddims brukar återanvändas om och om igen och det finns många riddims från 60-talet 
som fortfarande används i orginalversionen eller i nyinspelad form. 
54 Peter L. Patrick, Social Status and Mobility in Urban Jamaican Patwa (University of Essex 2000), s. 15f, (besökt 
December 2010) <http://privatewww.essex.ac.uk/~patrickp/papers/SocMobwww.pdf>. 

Basgång från ”Real Rock” av Sound Dimension 
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där är följaktligen användningen av bred ”patwa” mycket frekventare. Detta kan man se på t.ex. 

”deejays” som U-Roy och I-Roy och deras sätt att prata som härstammar från Sound System-

kulturen. På detta sätt är ”patwan” något av det som gör reggaen unik och intressant och är 

därför i viss mån internationellt önskvärd. Det fanns även andra saker som gjorde språket i 

reggaen intressant som vi tidigare gått igenom: ordspråk, bibelcitat, ideologiskt färgade ord (t.ex. I 

and I) m.m. 

Produktionen inom reggaen var ofta sparsmakad med en tydlig ljudbild och högt mixade 

trummor och bas. Ibland kunde man hitta dub-influenser som eko och rumsklang men oftast var 

det få effekter. Man eftersträvade ett rent, tungt sound med mycket bas. 

Det leder oss vidare till sista aspekten vi ska titta närmare på, nämligen reggaens ”simpelhet”. 

Reggae har betraktats och betraktas fortfarande ofta som simpel musik och det var ett av 

problemen som reggaen fick tampas med och som försvårade dess internationella genomslag. 

Mikey Dread, den förste att ha ett program med enbart reggaemusik på Jamaica, berättar om 

reggaens ställning 1976 då han slog igenom i jamaicansk radio genom att leda ett program med 

enbart reggaemusik: 

I became like a overnight hero […] because reggae was not regarded as no substantial, 
cultural[ly] enlighted or enlightening art form.55 

Tanken om att reggaen är simpel grundar sig i en eurocentrisk föreställning om att rytm är 

underordnad harmonik och melodi. Antagandet att ”Rythm is to Africa as Harmony is to 

Europe”56 gör rytm till något primitivt eftersom Afrika rent ”utvecklingsmässigt” ses som 

primitivt. Detta rättfärdigar tanken om att europeisk musik är mer komplex och därför bättre än 

den afrikanska och eftersom reggaen stammar ur den afrikanska traditionen gäller det i 

förlängningen också den. Garth White, författare och historiker med fokus på jamaicansk kultur, 

hävdar att afrikansk musik visst har avancerad harmonik: 

There is much harmony in African vocal music, especially within the call-and-response 
pattern, where there is often overlapping between solist and chorus in their respective 
melodic lines. We should add to this the vocal quality, the variety of timbre and use of 
falsetto and other ornamental devices. 57 

Visst finns det harmoniskt och melodiskt komplicerad reggae, ”Deep Within” av Soul Syndicate 

”Walk Away From Love” av Ken Boothe, ”Jah Glory” av Third World och ”Joseph” av Judy 

Mowatt är bara några exempel på detta. Men innovationerna inom reggaen ligger dock snarare i 

det rytmiska och hur instrumenten samspelar, vilket dub är ett bra exempel på. Detta avfärdande 

om reggae som ”simpel” musik handlar i grunden om en oförståelse för ett annat musikkoncept. 

Det europiska musikkonceptet betonar harmonik, individualitet och drar tydligare gränser mellan 

musik och andra delar av livet medan det jamaicanska betonar rytmen, det kollektiva och ser 

                                                 
55 Katz, Solid Foundation, s. 286. 
56 Johnson, Reggae: Deep Roots Music, s. 15. 
57 Ibid. 
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musiken mer som en integrerad del av livet. Som Bob Marley sa när han beskrev reggae: “It's a 

riddim of people workin, people moving”.58 

 

Reggaens grund ligger i trummorna, basen och baktakten. Trummorna har en lång tradition på 

Jamaica medan basen blev mer betydelserik på 60- och 70-talen på grund av modern teknik som 

gjorde att man kunde spela in en tydlig basgång och sedan spela upp den på ett Sound System 

med stor kraft. I reggaen är rytmen och helheten i fokus snarare än avancerad harmonik och 

individuella insatser även om dessa saker självklart också finns. 

Vi har nu gått igenom reggaens ideologier och dess musik och det är dags att titta närmare på 

punken. 

                                                 
58 Jeremy Marre, Rebel Music - The Bob Marley Story (Palm Pictures 2001), 00:24:33, Tillgänglig på: 
<http://www.youtube.com/watch?v=6ZUzLnhEWjk>. 
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3. PUNK 
 

Punkens historiska kontext 
torbritannien fann sig mot slutet av 70-talet i en ekonomisk depression som orsakade 

arbetslöshet, sociala problem och fattigdom bland arbetarklassen och dess ungdomar. De 

utsatta ungdomarna kände sig svikna av samhället och flydde in i subkulturer varav vissa hade 

funnits ett tag: Skinheads, Teddy Boys och Mods. I mitten av 70-talet kom så punken till 

Storbritannien. Dess signum var attityden, kläderna och musiken som alla gjorde tydligt motstånd 

mot den dominerande kulturen. Punken var också den subkultur som blev störst under det sena 

70-talet, främst på grund medieexponeringen. 

Punken skapades alltså bland arbetar- och medelklassungdomar som kände sig alienerade från 

samhället. Mycket av den frustration de kände kom från de sociala problem de kunde se och 

erfara varje dag. Johnny Rotten (född John Lydon), sångare i Sex Pistols, beskriver situationen i 

mitten av 70-talet:  

England was in a state of social upheaval. [...] There was rioting all over the place, strikes on 
every kind of amenity you could think of. TV channels would go on and off randomly. 
People were fed up with the old way, the old way was clearly not working.59 

1974 var arbetslösheten 2,7 procent och bara två år senare hade den fördubblats och den grupp 

som drabbades hårdast var ungdomar i åldersgruppen 15-24.60 Strejker avlöste varandra, 

inflationen ökade och som Rotten säger pågick det en slags omstörtning i det engelska samhället. 

En förutsättning för punken var en fristående ungdomskultur. Ungdomskulturer kan spåras 

långt tillbaka i tiden men är inte en självklar del av alla samhällen. I de flesta samhällen och 

kulturer genom historien har man hoppat direkt från att vara barn till att bli vuxen, ofta genom 

en övergångsrit. Tidpunkten för ungdomskulturernas genomslag i väst är omdebatterad men 

brukar sägas inträffa någon gång under första hälften av 1900-talet. Johan Fornäs skriver i 

Nationalencyklopedien om förutsättningarna för en masskultur för ungdomar: ”En förlängd 

ungdomstid med utbildning, fritid och resurser gav efter andra världskriget näring åt en 

betydande ungdomlig konsumptionsmarknad”.61 Denna konsumptionsmarknad är central i 

ungdomskulturerna eftersom den tillåter ungdomar att identifiera sig med likasinnade genom de 

produkter som konsumeras. Denna frihet som ungdomarna fick kunde leda till ökad kreativitet 

och självförtroende men även förvirring och viljelöshet och punken speglar egentligen båda dessa 

sidor. 

”Postmodernism” är ett begrepp som beskriver människors sätt att tänka i dagens värld. Man 

kan diskutera ifall vi lever i en postmodern värld eller om detta tillstånd enbart gäller situationen i 

den vita, västerländska världen eller kanske ännu snävare, i de akademiska institutionerna som 

skapat detta ord. Det är dock en diskussion som inte är helt nödvändig i denna uppsats. Min 

                                                 
59 Julien Temple, The Filth and The Fury (FilmFour m.fl. 2000), 00:02:43. 
60 Jon Savage, England’s Dreaming: Sex Pistols and Punk Rock (Faber and Faber, London 2005), s. 266. 
61 Johan Fornäs, “Ungdomskultur”, Nationalencyklopedin (besökt Januari 2010), 
<http://www.ne.se/lang/ungdomskultur>. 
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poäng med att ta upp detta begrepp – ”postmodernism” – är att det kan hjälpa oss att förstå 

punkrörelsen. Jean-Francis Lyotards definition från hans inflytelserika verk The Postmodern 

Condition: A Report on Knowledge passar bra in på punken: ”Simplifying to the extreme, I define 

postmodern as incredulity toward metanarratives”.62 Med detta menas ifrågasättandet av ”de 

stora berättelserna” och ideologierna som haft inflytande över stora delar av världen: 

kristendomen, marxismen och liberalismen. I förlängningen betyder det även ifrågasättandet av 

grundläggande koncept som ”sanning”, ”kunskap”, ”rätt” och ”fel”. Mycket av punkens stil kan 

sägas vara just ett sådant här postmodernt upplösande av mening. Ett bra exempel är bärandet av 

svastikor som ett sätt att provocera, trots att de flesta som bar dem var anti-nazister. Ett annat 

exempel är att ta en vardaglig produkt som en säkerhetsnål och förändra dess ursprungliga 

mening och funktion genom att köra den genom kinden och göra den till ett modeföremål. 

Postmodernism handlar mer om att ifrågasätta än att försöka hitta någon sanning precis som att 

punken inte nödvändigtvis hade någon lösning på hur man kunde göra världen bättre. Målet var 

istället att protestera mot samhället som det såg ut. 

 
Storbritannien upplevde en ekonomisk och social kris under andra hälften av 70-talet inte helt 

olik den i Jamaica under samma tid. Arbetslösheten drabbade ungdomar hårdast och många 

kände hopplöshet inför framtiden. Ungdomskulturer hade länge varit en del av det brittiska 

samhället och blev en naturlig väg för vissa ungdomar att uttrycka sitt motstånd mot den 

dominerande kulturen. Postmodernismen är en teori som kan hjälpa oss förstå misstron mot 

överheten, som var en av punkens hörnstenar, och dess nihilism. 

                                                 
62 Lyotard, Jean-Francois, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (University of Minnesota Press, 
Minneapolis, 1984), s. 24 
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Punkkulturens ideologier och subkulturella särdrag 
Punken hade inte en lika enhetlig ideologi som reggaen hade under andra halvan av 70-talet i 

form av Rastafari. Som vi sett kämpade den rastainfluerade reggaen mot ”Babylon”, alltså det 

västerländska samhällets rasism, kolonialism och kapitalism. Punken enades aldrig riktigt om vad 

den gjorde motstånd mot och ända från början var det en spretig ungdomsrörelse vars mål var att 

göra sig hörda, sedda och röra om i grytan snarare än att erbjuda en lösning på samhällets 

problem. Ofta uttryckte man ett mer generellt motstånd mot samhället: polisen, skolan, 

kungahuset, svennelivet, ja allt man kan kalla vuxenvärlden. Raymond Burns, mer känd som 

Captain Sensible, gitarrist i The Damned uttrycker sig såhär om den tidiga punkrörelsen i en 

dokumentär från 2005: ”I didn’t really know what we were doing, all I knew it was kind of 

different from the garbage that was going on at the time”.63 Det självklara sättet att visa motstånd 

blev alltså att anamma något som var så långt ifrån den dominerande liberala, kapitalistiska 

ideologin som möjligt. En del valde nihilism, andra hamnade på vänsterkanten och några få hos 

extremhögern. De flesta av fansen och musikerna i subkulturen hamnade dock någonstans mitt 

emellan och valde att anamma enbart vissa element av punken och skapa egna 

användningsområden för dem som Gary Clarke påpekar i sin artikel ”Defending Ski-Jumpers: A 

Critique of Theories of Youth Subcultures”.64 Även stora band som Buzzcocks och The Jam 

hade propra kläder på sig och spelade relativt radiovänlig och opolitisk musik, vilket visar att 

många som var del av punkvågen inte följde mallen för hur vi ser på punkare idag. Vem var det 

då som skapade detta ideal (eller anti-ideal) av hur en punkare skulle vara? Till stor del var det 

media, och framförallt sensationslystna kvällstidningar, i samspel med ”ledarna” för 

punkrörelsen, The Sex Pistols och deras manager Malcolm McLaren. I sin bok England’s Dreaming 

skriver Jon Savage följande om Sex Pistols och media: 

Just as they mirrored media – in their songs, in their interviews and in their clothes – so the 
media were to mirror the Sex Pistols, in an intense symbiosis that very quickly led to 
distortion, but which set the style for the future decade.65 

Den bild som spreds i media handlade ofta om de mest extrema uttryck som kunde hittas i 

punkrörelsen. Paul Simonon, gitarrist i The Clash berättar om gapet mellan verkligheten och 

medias bild av densamma:  

[Fans] would turn up at the punk-rock gigs with, what they assumed, was the punk-rock 
look, which meant a safety pin in the cheek and a black bin liner [soppåse] for clothes. […] 
None of those groups had safety pins in their cheeks, none of them had the bin liner so this 
is a whole tabloid thing that was made up.66 

                                                 
63 Don Letts, Punk: Attitude (FremantleMedia m.fl. 2005), 00:33:09, Tillänglig på: 
<http://www.youtube.com/watch?v=mPqur_zCZnc>. 
64 Clarke, Gary, ”Defending Ski-Jumpers: A Critique of Theories of Youth Subcultures”, red. Simon Frith & 
Andrew Goodwin, On Record: Rock, Pop and the Written Word (Routledge, London 1990), s. 69. 
65 Savage: England’s Dreaming, s. 165. 
66 Letts, Punk: Attitude, 00:54:00, Tillgänglig på: <http://www.youtube.com/watch?v=6K0Dqf5v5qI>. 
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Låt oss nu reda ut vad som var centralt för denna subkultur och samtidigt vara medvetna om 

medias roll i dess skapelse. De centrala tankarna var antiauktoritet, motstånd, ”alla kan” (”Do-it-

yourself” på engelska), fritänkande och ärlighet. Dessa tankar är besläktade men är ändå inte 

självklara följder av varandra. Om man ska välja den viktigaste av dem så blir det anti-

auktoriteten. I den ryms motståndet mot samhället och vuxenvärlden men även fritänkande, 

ärlighet och tanken om att ”alla kan” som sågs som samhällets motsatser. Det är ett tydligt 

exempel på hur grupper och individer skapar sig själva utifrån upplevda motsatsförhållanden och 

dikotomier. Om samhället ses som förljuget är subkulturen ärlig, om samhället är elitistiskt är 

subkulturen demokratisk. 

Att dessa idéer var centrala från starten av den engelska punkscenen kan man se på 

originalpunkarnas attityd, kläder, sätt att spela och i texterna. De som tydligast representerar detta 

var kanske Sex Pistols med Johnny Rottens galna utstrålning och sång och bandets aggressiva 

musik. De inspirerade många brittiska ungdomar att starta sina egna punkband: The Clash, 

Siouxsie and the Banshees och The Adverts är bara några exempel. Texten till t.ex. “Anarchy In 

The UK” gör allt för att reta det konservativa Storbritannien. Landet jämförs med IRA, UDA 

(paramilitär grupp i Nordirland) och MPLA (ett socialistiskt parti i Angola): 

I am an antichrist, I am an anarchist 
Don't know what I want but I know how to get it 
I wanna destroy the passerby cause I wanna be anarchy! 
[…] 
Is this the M.P.L.A or is this the U.D.A 
Or is this the I.R.A, I thought it was the U.K 

Det var dock inte bara musiken som betydde något utan kläderna var minst lika viktiga. 

Punkarnas fascination för udda kläder har sin början i SEX, en modebutik i London skött av 

Vivianne Westwood och Malcolm McLaren, Sex Pistols manager. SEX var samlingspunkten för 

många modemedvetna och socialt missanpassade ungdomar åren innan punken slog igenom, 

framförallt medlemmarna i Sex Pistols.67 Kläderna i butiken var minst sagt experimentella och 

syftade ofta till att provocera. Fetishkläder, tvångströjor, svastikaprydda armband fanns för dem 

som ville göra ett annorlunda och medvetet modeval. Detta spred sig till en liten krets runt Sex 

Pistols innan de slog igenom under de sista månaderna av 1976. Efter det blev detta mode en 

slags symbol för punken och det är svårt att urskilja vem som i fortsättningen egentligen skapade 

punkmodet, musikerna eller medierna. 

Detta leder oss in på en av punkens centrala tankar, den om att ”alla kan”. Den tog sig bl.a. 

uttryck i modifierandet eller skapandet av mode och kläder. Man rev sönder kläder och satte ihop 

dem igen med säkerhetsnålar precis som Johnny Rotten och man skrev saker på sina kläder som 

The Clash. Även fanzines är ett tydligt uttryck för denna tanke. Dessa hemmagjorda tidningar om 

punken i stort eller om specifika band kopierades ofta upp för hand av engagerade eldsjälar och 

såldes på lokala skivaffärer. Musiken innehöll också samma ”alla kan”-tanke vilket vi kommer gå 

in på mer senare. ”Alla kan”-tanken speglar punkens anti-etablissemang mentalitet, fritänkande 

                                                 
67 Savage, England’s Dreaming, s. 278. 
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och ärlighet. Vem som helst kunde göra sin egen tidning, starta ett eget band, skapa sina egna 

kläder och säga vad de ville. 

När punken slog igenom och punkbanden signades till stora bolag och blev en del av 

”etablissemanget” sågs det som ett svek av många punkare. Det största punkfanzinet i 

Storbritannien, Sniffin’ Glue lade ner redan under 1977 eftersom upphovsmannen Mark Perry 

ansåg att punken hade dött den dag The Clash signades av det stora skivbolaget CBS.68  Marco 

Pirroni som spelade i bl.a. Siouxsie and the Banshees berättar om punkens kommersialisering: 

“From something artistic and almost intellectual in weird clothes suddenly there were these fools 

with dog collars on and ‘punk’ written on their shirts”.69 Men det fanns flera sätt att se på denna 

kommersialisering av punken. Musikjournalisten Jonh [sic] Ingham såg det som någonting 

positivt, en slags demokratisering: “[The first people on the punk scene] were into it for the 

clothes and the elitism and as soon as it became Rock’n’Roll they didn’t want to know”.70 Detta 

visar på de motsättningar som fanns i punken ända från början. Men motståndet och anti-

auktoriteten fanns alltid där även efter att punken slagit igenom och var kanske själva anledningen 

till att den slog igenom. 

Punken var alltså ingen tydlig enhet utan rymde ett spektrum av synsätt: The Clash var tydligt 

politiska och lutade åt vänster, Sex Pistols var till stor del nihilistiska, Crass var ett uttalat 

anarkistiskt band, band som The Buzzcocks och The Damned fokuserade på att spela energisk, 

ärlig musik utan framträdande politiska budskap och Skrewdriver skulle under 80-talet bli ett 

öppet nynazistiskt band.  

I antologin Punk Rock: So What? definerar Roger Sabin punken på följande sätt: 

Punk was/is a subculture best characterized as being part youth rebellion, part artistic 
statement. [...] Philosophically, it had no ’set agenda’ like the hippy movement that preceded 
it, but nonetheless stood for identifiable attitudes, among them: an emphasis on negationism 
(rather than nihilism); a consciousness of class-based politics (with a stress on ’working-class 
credibility’); and a belief in spontaneity and ’doing it yourself’71 

Låt oss titta på den idealistiska, vänsterpolitiska delen av punken. Ett av grundantagandena om 

punken var att den var arbetarklassungdomens förtvivlade uttryck i en hopplös tillvaro. För att 

kunna vara ett trovärdigt punkband måste man på något sätt ha upplevt det hårda livet eller 

kunna uttrycka den frustration som många i arbetarklassen kände. Joe Strummer, sångare i The 

Clash, pratar i en intervju från 1979 om att deras fans gick på a-kassa och att det är därför de 

sjöng om arbetarklassen: “If there was jobs then they wouldn’t be on the dole and maybe we’d be 

singing about love and kissing or something”.72 Just The Clash var kanske det band som tydligast 

uttryckte vänsterpolitiska budskap. Några exempel är ”White Riot” som handlar om att vita 

ungdomar borde göra upplopp mot orättvisor precis som deras svarta kamrater gjorde, ”Career 

                                                 
68 “Read All About It”, Punk: The Whole Story, red. Mark Blake (DK Publishing, London 2006), s.61 
69 Savage, England’s Dreaming, s. 278. 
70 Ibid. 
71 Roger Sabin, “Introduction”, Punk Rock: So What?, red. Roger Sabin (Routledge, London 1999) s. 2f. 
72 “PUNK-Special”, London Weekend Show (1976), Tillgänglig på: 
<http://www.youtube.com/watch?v=Rh3EmM7b9oY>. 
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Opportunities” om bristen på jobb och ”Safe European Home” om rika, vita människor som 

åker till turistparadis men struntar i befolkningens situation. 

Denna “working-class credibility” som Roger Sabin kallar den hittar vi som sagt i stora delar 

av punken. Ibland i politiska kommentarer som i Sex Pistols ”God Save The Queen”: 

God save the queen, 'cause tourists are money 
And our figurehead, is not what she seems 

En annan slags “working-class credibility” är existentiella vardagsbeskrivningar av förvirrade och 

framtidslösa ungdomars liv som i The Adverts “Bored Teenagers”: 

We're just bored teenagers, looking for love  
Or should I say emotional rages  
Bored teenagers, seeing ourselves as strangers 

Även om texten i sig inte uttrycker något tydligt klassperspektiv framhävs det ändå i kontexten. 

Bandets musik, kläder, attityd och bara faktumet att de var punkare gör det klart att det handlar 

om arbetarklassen. Punkmodet förstärkte denna trovärdighet med typiska arbetarklasskläder som 

jeans, t-shirts och skinnjackor. Trasiga och sönderrivna kläder gjorde kopplingen till de lägre 

klasserna ännu tydligare. 

Punken har ofta klassats som nihilistisk. Det stämmer till viss del men blir problematiskt när 

en hel genre klassas på det sättet. Den grupp som tydligast utstrålade nihilism var Sex Pistols och 

dess frontmän Johnny Rotten och Sid Vicious. Eftersom de var den mest mediaexponerade 

gruppen har de skapat en stor del av punkens rykte trots att de var ett av de mer extrema banden. 

Men låt oss börja med att reda ut begreppet ”nihilism”. Nationalencyclopedien har följande 

definition: 

nihilism, ståndpunkt som förnekar existensen av något, vanligen värden. Det finns två 
former av denna värdeförnekelse. Den ena är en värderingsneutral uppfattning om 
värderingars funktion, vilken säger att värderingar är uttryck för vilje- eller känsloattityder 
och ingenting som beskriver verkligheten, eftersom det inte finns några objektiva värden 
som skulle kunna göra sådana beskrivningar sanna. [...] Den andra formen är ett värderande 
eller normativt ställningstagande, som går ut på att ingenting är rätt eller fel, utan att allt är 
tillåtet.73 

Vi måste skilja mellan dessa två former. Den nihilism som går att hitta inom punken är snarare 

den andra formen som säger att ingenting är rätt eller fel och att allt är tillåtet. Men det handlade 

inte nödvändigtvis om ett ställningstagande för nihilismen som ideologi utan mer om en allmän 

desillusion och hopplöshet som tog sig uttryck i nihilistiska attityder och handlingar. 

Många punkband hade åtminstone ett drag av nihilism i sina texter: The Damned, Siouxsie 

and the Banshees och The Adverts för att nämna några. Men det var Johnny Rotten som satte 

standarden för punkens nihilism med sina texter. ”No Feelings”, ”No Fun” och ”No Future” 

                                                 
73 Bertil Nolin & Ingmar Persson, ”Nihilism”, Nationalencyklopedin (besökt December 2010), 
<http://www.ne.se/lang/nihilism>. 
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(som döptes om till ’God Save The Queen’74) var tre låtar som blev sinnebilden för punkens 

förkastande av värden. Det var dock inte bara musiken som var nihilistisk. Så här beskrev Viv 

Albertine, en del av den inre kretsen runt Sex Pistols, Sid Vicious personlighet: 

Sid couldn’t be bothered with principles. He taught me that in different situations you should 
be ready to change your ideas. As quickly as the situation changed, you had to reconstruct 
your whole mind, and that’s how Sid lived.75 

Denna sida av punken togs mer än gärna upp av medierna som exempel på ungdomens avsaknad 

av värden. Nihilismen fanns helt klart inom punken innan den slog igenom men i samspel med 

media blev den ett helt centralt tankesätt bland de unga punkarna. Så här beskriver Jon Savage 

situationen: 

The Sex Pistols and their supporters were an explosion of negatives and between them 
encompassed the rejection of most values. They displayed all the trappings of mindlessness, 
and were quickly defined as being such, a definition which was instantly assumed and which 
inexorably took over their script.76 

Rötterna till denna nihilism kan vi hitta i den socio-ekonomiska situationen de vita ungdomarna 

som startade punken befann sig i, tidigare vänsterorienterade konströrelser under 1900-talet och i 

postmodernismen. Som vi sett hade arbetarklassungdomarna det svårt med relativt hög 

arbetslöshet vilket spädde på den hopplöshet de fått av segregerat boende och stora klassklyftor 

och fick många att tappa hoppet till framtiden vilket ledde fram till de nihilistiska tendenserna 

man kan se i punken. 

Det går även hitta tydliga nihilistiska drag i konströrelser som bl.a. dadaism och pop art. 

Kretsen runt SEX där Sex Pistols hängde hade blivit inspirerade av dessa och bandet kom att ta 

med sig vissa aspekter av dessa rörelser.77 Av dessa konströrelser var dadaismen tydligast 

nihilistisk med tanken om en slags anti-konst där konst inte har något egenvärde utanför sin 

kontext. En av de framträdande dadaisterna, George Grosz, förklarar rörelsens ståndpunkt:  

Nothing was holy to us. Our movement was neither mystical, communistic nor anarchistic. 
All of these movements had some sort of programme, but ours was completely nihilistic. We 
spat on everything, including ourselves. Our symbol was nothingness, a vacuum, a void.78  

Detta påminner om punkens sätt att se på sig själv, om än lite mer extremt. 

Pop art hade en subtil nihilism i sitt fokus på ytan och antydan om att det inte gick att hitta 

någon djupare mening i konstverken. Pop art lekte, precis som punken kom att göra, med 

vardagsföremål och mångtydiga tolkningar av laddade symboler. 

Postmodernismen tenderar ibland till att bli nihilistisk eller åtminstone relativistisk i sitt 

ifrågasättande av tidigare självklara värden. Så när ett samhälle inte längre kan lita på kyrkan, 

                                                 
74 Savage: England’s Dreaming, s. 243. 
75 Savage: England’s Dreaming, s. 195. 
76 Savage, England’s Dreaming, s. 195. 
77 Al Spicer, The Rough Guide to Punk (Rough Guides, London 2006), s. 6. 
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staten, polisen och andra auktoriteter kommer det finnas individer och grupper, i det här fallet 

punkare, som ifrågasätter meningen med allt. 

Vi har alltså gått igenom punkens nihilism och dess rötter och nästa ämne är högerextrema 

uttryck inom punken. I antologin Punk Rock: So What? skriver Roger Sabin ett kapitel om detta 

med tesen att dessa uttryck fanns hos flera av grupperna men att journalister och historieskrivare 

har rensat bort dessa ”oönskade element”.79 Under tidsperioden i fråga (1975-80) fanns det bara 

några få band som sjöng öppet rasistiska låtar (bl.a. the Dentists, the Ventz, Crap, Tragic Minds) 

men däremot många som flörtade med rasism och nazism på olika sätt.80 Det mest 

uppmärksammade fenomenet gäller bärandet av svastikan och andra kläder med nazistkoppling. 

Sångerskan i Siouxsie and the Banshees hade väldigt ofta en svastika på sina kläder, Sid Vicious 

gick med en svastikaprydd t-shirt genom de judiska kvarteren i Paris (filmat i The Great Rock’n’Roll 

Swindle) och många andra punkband och fans använde sig av liknande symboler.81 Dick Hebdige 

anser att svastikan i punkkontexten inte bar på dess traditionella mening: 

The signifier (swastika) had been willfully detached from the concept (Nazism) it 
conventionally signified, and although it had been re-positioned within an alternative 
subcultural context, its primary value and appeal derived precisely from its lack of meaning: 
from its potential for deceit.82 

Man kan dock aldrig helt avfärda svastikan som bara en provokation. Det är svårt att veta vad de 

få punkare som bar svastikan egentligen hade för åsikter i ämnet men det man kan veta är att de 

måste varit medvetna om den effekt det gav att ha på sig en så hatad symbol och att de konstant 

blivit tvungna att försvara sitt val att bära den. Var det verkligen värt det enbart för 

provokationens skull? Man kan föra samma resonemang om Storbritanniens flagga, Union Jack, 

som också blev en slags punksymbol. Bland dem som hade på sig den fanns det säkerligen de 

som inte lade någon vikt vid den, de som bar den ironiskt men även de som sympatiserade med 

nationalistiska värderingar. I vilket fall kan man inte utesluta att det fanns rasistiska idéer även 

inom mainstreampunken. 

Det fanns punkband som vanligtvis var icke-rasistiska men som hade vissa rasistiska texter 

t.ex. ”Love in a Void” av Siouxsie and the Banshees med textraden ”...to many Jews for my 

liking” eller Adam and the Ants låt ”Puerto Rican”:  

I'm gonna light up a beacon on a Puerto Rican, strike a matchstick on his head 
Light up a beacon on a Puerto Rican, you gonna watch me smile if he drops down dead 

Det går inte att förstå dessa uttryck utan att se vilken ställning rasismen hade i Storbritannien 

under det sena 70-talet. National Front, ett rasistiskt högerpopulistiskt parti, började vinna 

politisk mark i delar av landet och även de konservativa Tories var villiga att anamma en del av 

dessa åsikter. Polisbrutalitet mot icke-vita var vanligt och i många TV-serier kunde man finna 

                                                 
79 Roger Sabin, “I won’t let that dago by: Rethinking Punk and Racism”, Punk Rock: So What? red. Roger 
Sabin (Routledge, London 1999). 
80 Sabin, “I won’t let that dago by”, s. 208. 
81 Sabin, “I won’t let that dago by”, s. 208. 
82 Hebdige, Subculture: The Meaning of Style, s. 117. 
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rasistiska skämt.83 I ett sådant klimat är det naivt att tro att punken skulle vara förskonad från 

denna rasism och att det enbart handlade om att provocera. Majoriteten av punkbanden var dock 

inte rasistiska och många kämpade aktivt mot just rasism, bl.a. genom Rock Against Racism. 

Organisationen startade enligt Rolling Stone delvis som ett svar på ett uttalande Eric Clapton hade 

gjort på en konsert 1976: 

Clapton launched into a monologue about “foreigners,” the danger of Britain “becoming a 
colony within ten years” and the necessity to support Enoch Powell, a Conservative 
politician best known for opposing nonwhite immigration and antidiscrimination laws.84 

Rock Against Racism hade flera välbesökta konserter med en blandning av pop-, punk- och 

reggaeband där bl.a. The Clash och Buzzcocks spelade.85 Som svar på detta bildades 1979 Rock 

Against Communism där flera av de tidigare nämnda öppet rasistiska banden var delaktiga.86 

Även om de flesta punkare och punkband inte var rasister så fanns det som vi sett många 

uttryck för dessa tankar, både i övriga samhället och bland punkarna själva. Poängen är att 

erkänna detta och inte försöka dölja denna sida av punken bara för att kunna framställa den i ett 

bättre ljus. 

 

Punkens var en splittrad rörelse utan tydliga gemensamma ställningstaganden. Kanske var detta 

inbyggt i själva rörelsen genom att man uppmanade till fritänkande, individualism och ”alla kan”-

tänkande. Det som var gemensamt var ett motstånd mot överhet, arbetarklasstrovärdighet, ”alla 

kan”-tänkandet och nihilismen. Även om det fanns rasistiska band och strömningar inom punken 

var majoriteten av punkrörelsen aldrig rasistisk och en del av banden gjorde öppet motstånd mot 

rasismen i och med Rock Against Racism. 
 

                                                 
83 “A Short History of Black Peoplein Britain”, Workers Liberty (2006), (besökt December 2010) 
<http://www.workersliberty.org/node/5912> ; Sabin, “I won’t let that dago by”, s. 200. 
84 Ed Zuckerman, “The Rise of Rock Against Racism”, Rolling Stone (14 December 1978). 
85 Roger Huddle & Lee Billingham, “Anti-Fascism: That Was Then, This is Now”, Socialist Review (2004), (besökt 
December 2010) <http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=8931>. 
86 Sabin, “I won’t let that dago by”, s. 208. 
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Ideologin i punkmusiken 

We’re into chaos not music – Johnny Rotten87 

Det är inte självklart att punken handlade om musik precis som citatet ovan antyder. Punkens 

kärna var uppror och motstånd men den var inte fokuserad enbart på musik utan allt som var en 

del av punkarnas liv: kläder, attityd, grafik osv. Hierarkin mellan dessa delar av punken är inte 

heller självklar men man kan nog säga att musiken, kläderna och attityden slogs om förstaplatsen. 

Man kunde t.ex. plocka bort musiken men behålla kläderna och attityden och fortfarande kallas 

punkare. Jonh Ingham om Sex Pistols tidiga spelningar: ”They were so bizarre, they never 

rehearsed. They were all playing this white-light speed, and just by chance thing would mesh and 

fall apart and mesh again”.88 Energin var det som utmärkte punken och var i alla fall under 

punkens utformning viktigare än själva musikaliteten. Siouxsie om The Banshees första spelning: 

It was taking the piss out of all the things we hated. Whether Marco with his feedback, or me 
wailing over the top of it singing ”Knocking on Heaven’s Door” or “The Lord’s Prayer” and 
Steve trying to turn his bass on, and Sid with his relentless banging. We expected to be 
stopped by outside forces: we didn’t envisage being able to get away with it.89 

Beskrivningen låter mer som en performance än en 

spelning och även om detta kanske var ett 

extremfall fanns det en känsla i många dåtida 

beskrivningar av att musiken inte nödvändigtvis var 

det centrala utan snarare helheten med kläder, 

attityd och ideologi, på samma sätt som 

reggaemusiken var svår att separera från Rastafari.  

På många sätt var punken musikaliskt sett, i alla 

fall till en början, en reaktion mot dåtidens 

dominerande musik. Johnny Rotten kunde ses gå 

runt i en Pink Floyd t-shirt med ”I hate” skrivet 

över bandnamnet90 och man tyckte överlag att 

musiken hade blivit för ytlig, elitistisk och 

kommersiell. Svaret var att göra musiken lättspelad, 

”äkta” och ärlig. Man såg 60-talets hårda, enkla, 

R&B-inspirerade pop som en förebild. Sex Pistols 

spelade covers av bl.a. The Small Faces, Dave Berry 

och The Who innan de började skriva egna låtar.91 

Det går att hitta många likheter mellan dessa 60-talsband och punkbanden både attitydmässigt 

                                                 
87 Hebdige, Subculture: The Meaning of Style, s. 109. 
88 Savage, England’s Dreaming, s. 179. 
89 Savage, England’s Dreaming, s. 220. 
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Från ett ”Strangler-zine” 
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och musikaliskt. The Who var kända för vilda uppträdanden där de ofta slog sönder sina 

instrument och Rolling Stones hade en ”bad-boy”-image som många punkband, medvetet eller 

omedvetet, kom att eftersträva. Musikaliskt tog man efter energin och enkelheten som ofta fanns 

hos dessa band vilket jag kommer ta upp mer ingående i nästa kapitel. 

Man får självklart inte glömma influensen amerikanska punk- och proto-punkband som The 

Velvet Underground, MC5, The Stooges och Ramones hade. Ramones dåvarande manager 

Danny Fields sade följande om bandets första turné i Storbritannien: 

John Lydon, Sid Vicious, Mick Jones, Paul Simonon and Chrissie Hynde were all there. The 
Ramones were astonished by this frenzy, because in New York, we still couldn’t get a gig in 
New Jersey.92 

Iggy Pops galna scenshow inspirerade de engelska punkbanden93 men också Ramones hårda, 

enkla tvåminuterslåtar. Även om punken föddes i USA var det först i Storbritannien som den 

utvecklades till en hel rörelse och livskraftig subkultur som lever kvar än idag, om än i annan 

form. Man kan säga att den engelska scenen tog den amerikanska punken och gjorde den mer 

extrem på alla plan: musikaliskt, textmässigt och modemässigt. 

Punkens syn på musiken är präglad av tanken att alla kan spela som bilden ovan tydligt visar. 

Detta tar sig, som vi sett, uttryck i kläder och fanzines men självklart också i musiken. Mycket av 

energin och ungdomligheten i musiken byggde på att man inte behövde vara en skolad musiker 

utan kunde uttrycka sig utan krav på perfektion och smak. Snarare sågs det som något positivt att 

spela lite otajt och ”skitigt”, ett slags tecken på äkthet. Denna ”alla kan”-synen på musik speglas 

tydligt i detta citat av Sid Vicious: ”You just pick a chord and go twang, and you’ve got music”.94 

Liksom reggaen strävade vissa delar av punken efter att vara ”folkets röst”, ett nyhetsmedium 

med reportage, analys och slutsats i form av låtar. The Clash är det självklara exemplet men även 

Sex Pistols, The Jam och Sham 69 kan nämnas. I en intervju från 1976 svarar Paul Simonon, 

basist i The Clash på frågan, ”Vad skriver ni om?”: ”[We write about] what’s going on at the 

moment”, och nämner ”Career Opportunities” och ”White Riot” som två exempel på detta.95 I 

dokumentären Punk: Attitude säger Regissören Jim Jarmusch detta om Joe Strummer: 

Strummer thought of the world and the potential of music. [He] was always making 
references to radio broadcasts: […] “This one is going out to the world”.96 

Denna vilja att vara ”folkets röst” eller åtminstone ”ungdomarnas röst” fanns alltså hos flera 

punkband och uttryckte sig främst i låtmaterial som handlade om aktuella problem för främst 

arbetarklassen och dess ungdomar. ”Hey Little Rich Boy” med Sham 69 och ”In The City” med 

The Jam är några fler exempel på detta. 

                                                 
92 Ben Edmonds, “The Warriors”, Punk: The Whole Story, red. Mark Blake (DK Publishing, London 2006) s. 57. 
93 Todd Simmons, “Limping with the Stooges in Washington Heights”, Brooklyn Rail, (besökt December 
2010) <http://www.brooklynrail.org/2007/5/music/limping-with-the-stooges-in-washington-h>. 
94 Punk: The Whole Story, Baksidan av omslaget. 
95 “PUNK-Special”, London Weekend Show (1976), Tillgänglig på: 
<http://www.youtube.com/watch?v=Rh3EmM7b9oY>. 
96 Letts, Punk: Attitude, 00:47:12, Tillgänglig på: <http://www.youtube.com/watch?v=75l_XYq9Pc4>. 
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Under 50-, 60- och 70-talen tog England emot en våg av immigranter från före detta kolonier 

som Indien, Uganda och Jamaica. Många av dessa kom att leva i förorter till Englands stora 

städer sida vid sida med den vita arbetarklassen. Detta är en av anledningarna till varför reggaen 

blev populär bland många punkare som hade växt upp runt jamaicaner och deras musik. 

Punkarna fascinerades även av musikstilens rebellattityd och anammade mycket av den själva. 

Under både 60- och 70-talet hade flera olika brittiska subkulturer lyssnat på ska, rocksteady och 

reggae och innan punkarna hade börjat spela in egen musik var det reggae och amerikansk punk 

som gällde. I den kända punkklubben The Roxy spelades under punkens tidiga dagar nästan 

enbart reggae.97 The Clash var väldigt intresserade av jamaicansk musik och kultur vilket man kan 

höra i många av deras låtar, bl.a. ”Guns of Brixton” och deras cover på Junior Murvins ”Police 

and Thieves”. Johnny Rotten hade växt upp runt jamaicaner och var även han influerad av 

reggae: 

I grew up in Finsbury Park – the melting pot of the universe. I see no clear distinction 
between a reggae record or anything else.98 

Rotten fick till och med åka till Jamaica efter att ha lämnat Sex Pistols för att välja ut akter till 

Virgins nystartade ”Front Line”-label.99 Tjejbandet The Slits hade tydliga reggaereferenser och en 

sångerska med dreadlocks och The Ruts hade låtar med namn som ”Babylon’s Burning” och ”Jah 

War” som kunde vara tagna från vilken jamaicansk rootsreggaeartist som helst. Punken hade 

alltså kopplingar till reggaen men en viktig koppling gick varken att se eller höra. Så här beskriver 

Jon Savage den: 

Reggae transmitted the experience of England’s most visible outsiders: those Rastas who, 
confronted with prejudice, totally refused to enter England’s dream. The Clash had seen how 
Reggae had acted as a soundtrack for social resistance at the Notting Hill Carnival and […] 
they were attempting to create their own white Rasta in Punk – a new cultural resistance.100 

Man ska dock inte överdriva reggaens betydelse för punken även om den finns där. Det var bara 

en begränsad del av artisterna och fansen som lyssnade på reggaen och influerades av den. Även 

om England hade en egen reggaescen vid den här tiden med band som Aswad, The Cimarons 

och Steel Pulse fick musiken sällan uppmärksamhet i musikpressen och än mindre i 

punkfanzines.101 The Clash var faktiskt relativt ensamma bland punkbanden om att marknadsföra 

reggaen till de bredare massorna. Majoriteten av punkarna fortsatte istället att spela sin egen 

musik, musik som enligt Savage: ”seemed to eradicate almost every trace of pop’s black 

origins”.102 Med detta sagt finns det ändå många likheter mellan de två subkulturerna som 

kommer tas upp grundligare i avslutningen. 

 

                                                 
97 Savage, England’s Dreaming, s. 300. 
98 Punk, The Whole Story, s. 21. 
99 Katz, Solid Foundation, s. 251. 
100 Savage, England’s Dreaming, s. 238. 
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Punken handlade om mer än musiken. Det var en livsstil där kläder, klubbar och attityder ingick i 

en större helhet. Ändå var musiken viktig som en sammanhållande faktor där spelningar och 

klubbar var ett sätt att samla den spretiga rörelse som kallades punk. Musiken genomsyrades av 

en ”alla kan”-tanke som uppmanade ungdomar att starta egna band oavsett hur bra eller dåliga de 

var. Man inspirerades av 60-talets R&B-inspirerade pop men också av amerikansk punk och 

reggae. 
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Musikalisk analys av punk 
Det som i mångas ögon utmärker punken är dess energi, skitighet och direkthet som främst har 

att göra med utövarnas unga ålder och begränsade musikaliska skolning. 

Punkens instrumentation är nästan alltid den klassiska ”rocksättningen”: trummor, bas, elgitarr 

och sång. Det var främst en reaktion mot tidens avancerade skivproduktioner av progressiva 

band som Pink Floyd, Genesis och Emerson, Lake & Palmer men även mot discovågen med 

band som Bee Gees, Barry White och Michael Jackson. Dessa artister hade ofta syntar, stråkar 

och blås utöver rocksättningen och experimenterade med olika instrument och ljudbilder. I detta 

motstånd ligger tanken om ”working-class credibility”, att musiken ska spegla arbetarklassen och 

får då alltså inte vara överdådig utan måste snarare vara enkel. Att instrumentationen skulle vara 

enkel på grund av ekonomiska skäl stämmer inte: hade man råd att köpa trummor, bas eller 

elgitarr hade man också råd att köpa ett blås- eller klaviaturinstrument. Det var alltså frågan om 

en ideologi som framhävde ett ”enkelt” arbetarklassideal och rocksättningen hade sedan 50-talet 

varit förknippad med rebeller som Chuck Berry, Elvis och Jimi Hendrix. 

Harmoniken är ofta väldigt grundläggande. Man rör sig mellan tonikan, subdominanten och 

dominanten och håller sig oftast till durtonarter. Anledningen till att man oftast spelade i dur var 

sannolikt en blandning av ungdomlig upprymdhet, nihilism och bristen på musikalisk skolning. 

Durackord uppfattas ofta av ett västerländskt öra som basalt och positivt vilket skapar en 

förskjutning när den ”positiva” musiken möter punkens mörka texter. Denna förskjutning kan 

dock tolkas som ungdomlig upprymdhet och livskraft i en hård värld. Det går även att dra 

kopplingar till punkens nihilism och se fokuset på dur som en slags ironisk ”det spelar ingen roll 

ändå”-kommentar till de mörka texterna. Punken balanserar hela tiden på gränsen mellan allvar 

och ironi och skickar ut tvetydiga signaler som i bärandet av svastikor och detta kan man alltså 

även se i musiken. Den enklaste förklaring till användandet av dur kan dock vara att många 

punkmusiker inte hade någon musikalisk skolning och att durackord brukar vara de första man 

lär sig att spela på ett instrument. Mot slutet av 70-talet gick man dock ifrån den enkla 

harmoniken när de överlevande punkbanden, med The Clash i täten, hade lärt sig spela bättre och 

ville utvecklas musikaliskt. 

Melodiken är oftast enkel med stegvisa rörelser och utan stora intervallsprång och fokus ligger 

istället på texten, attityden och uttalet. Sångidealet inom punken lutade åt snack och skrik man 

kunde höra på gatan eller på fotbollsstadion snarare än något klassiskt sångideal som t.ex. Queen 

företrädde. Tydliga dialekter och sociolekter sågs som något positivt då det bidrog med en 

arbetarklasstrovärdighet och en ”äkthet” till musiken.  

Produktionen på många punkskivor strävade efter det råa soundet som fanns i replokalerna 

och på scenen. Glen Matlock säger följande om inspelningen av ”Never Mind the Bollocks”: 

“The idea was to get the spirit of live performance”.103 Som mycket annat inom punken handlade 

även detta om enkelhet, musikerna spelade ofta in tillsammans och det gjordes få pålägg i 

efterhand. Det innebar även att det var relativt billigt att spela in en punkplatta, Ramones 

debutalbum kostade enbart $6.200 att spela in, vilket i dagens penningvärde blir runt 170.000 
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kr.104 Det låter kanske mycket men det var det väldigt billigt jämfört med deras femte 

studioalbum End of the Century som producerades av Phil Spector och kostade runt $700.000.105 

Det råa soundet som är kännetecknande för punken skapades mycket tack vare de distade 

gitarrerna. Viv Albertine sager följande om Keith Levernes (gitarrist i bl.a. The Clash och The 

Flowers of Romance) sound: “It was just a matter of whacking all the treble up and distorting 

it”.106 

 

En närmare titt på The Clash första singel “White Riot” ger oss en bra bild över hur tidig punk 

lät. Låten är runt 2 minuter lång och under den tiden spelar bandet med en intensiv energi och 

entusiasm. Nyckelordet är ”enkelhet”, och denna enkelhet var något som eftersträvades av den 

tidiga punkscenen och är genomgående i nästan alla aspekter av punkmusiken. 

Formmässigt består hela låten i princip av vers-refräng-form:  

Intro – Refräng – Vers 1 – Refräng – Vers 2 – Kort gitarrsolo – Refräng – Brygga – Refräng 

En direkt och enkel popform som har sina rötter i 50- och 60-talets rock och R&B. 

Harmoniskt består låten av fem ackord i två olika tonarter: G-dur i första delen av verserna 

och A-dur i resten av låten. Det handlar dock inte om några oväntade ackordfunktioner utan om 

ofärgade tonika-, subdominant och dominantackord. Även här kan vi se en relativ enkelhet. 

Många punkband hade dock ofta färre ackord än så i sina låtar och oftast inga tonartsbyten. 

Instrumentationen är klassisk rocksättning med trummor, bas och två elgitarrer med enskild 

sång i verserna och allsång i refrängerna. Också här en enkelhet med rötter i 50- och 60-talet. 

Det verkar som att produktionen, som på många andra punkskivor, strävar efter att efterlikna 

en livespelning. Skramliga, distade gitarrer och otydlig sång skapar en livekänsla. Det som avslöjar 

att låten är inspelad i studio är avsaknaden av publikljud och sirenen i början av låten som ska 

skapa en stämning av förväntan, någonting har hänt och polis eller ambulans är på väg. Det finns 

även andra pålagda ljudeffekter senare i låten: marscherande män, krossande av glas och ett larm 

som går av i slutet av låten. Man har alltså eftersträvat livesound på musiken men förstärkt 

budskapet med pålagda ljudeffekter. 

Sångsättet och uttalet i låten är en annan intressant aspekt. Dialekten är bred och sången låter 

ibland mer som skrik och utrop. Än en gång är det ett uttryck för en slags arbetartrovärdighet 

eftersom det inom punken var något positivt att vara ärlig och inte göra sig till. Det skulle helt 

enkelt inte vara trovärdigt om någon med perfekt ”riksengelsk” dialekt sjöng om ”vitt uppror”! 

Textmässigt tar låten upp både ras och klass i en uppmaning till den vita arbetarklassen att 

göra uppror mot orättvisor precis som sina svarta grannar. Klassmedvetenheten fanns ofta i 

punktexterna och på det sättet är den delvis representativ för punken i stort. Rasfrågor däremot 

togs inte upp speciellt mycket även om de var närvarande. 
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40 

 

 

Som vi sett var punkmusik (speciellt den tidiga) fokuserad på det enkla och direkta, allt från 

harmonik och melodik till produktion och form. Även om många grupper började experimentera 

och utvecklas musikaliskt fanns enkelheten och direktheten ofta kvar som en grund. Denna 

enkelhet har sin grund i tanken om arbetarklasstrovärdighet som är stark i punken. Tanken är att 

punken ska representera arbetarklassungdomarna och deras livssituation. 

Låt oss nu sammanfatta uppsatsen genom att jämföra reggaen och punken för att bena ut 

deras likheter och olikheter.
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4. JÄMFÖRANDE ANALYS OCH SAMMANFATTNING 

 

ilka likheter finns det då mellan reggaen och punken? Den största likheten ligger i 

motståndet mot olika former av överhet: samhället, etablissemanget, ”systemet”, 

vuxenvärlden. Även om de har motståndet gemensamt är det av lite olika slag. Reggaen som 

under sent 70-tal var organiserad runt Rastafari kritiserade rasism, kolonialism och kapitalism 

medan punkens organiserade sig runt ett generellt motstånd vars inriktning kunde skifta men 

oftast involverade kritik mot vuxenvärlden och sociala konventioner. 

I reggaemusiken manifesterade motståndet sig i afrikanska och afro-afrikanska influenser som 

Rastafari, burru-trummande och svart medvetenhet. Punken i sin tur demokratiserade och 

”amatöriserade” musiken som ett svar på tidens avancerade, och i punkarnas ögon, ”insnöade” 

musik. Men motståndet tog sig inte bara uttryck i musiken utan i båda rörelsernas stil. 

Reggaeartisternas dreadlocks var ett utmärkande drag som direkt stigmatiserade dem i Jamaica 

precis som punkarnas sönderrivna kläder gjorde för dem i Storbritannien.  

 

Vilka skillnader kan vi då hitta mellan reggaen och punken? En viktig skillnad är synen på 

religion. Reggaen innehåller väldigt mycket religiösa uttryck medan det knappt går att hitta ett 

enda inom punken. Det finns dock vissa likheter här också. Både punken och reggaen förkastade 

till stor del kristendomen även om punken inte riktade kritik specifikt mot religionen utan snarare 

mot överheten i vilken kyrkan var en del av. Detta kan alltså ses som en förlängning av 

motståndet mot överhet. Reggaen använde sig av sin egen modifiering av kristendomen – 

Rastafari - för att visa sitt motstånd. Skillnaden berodde alltså på att religion var en naturlig del av 

de flestas liv på Jamaica som hade modifierats av Rastafari för att bli en progressiv rörelse. 

Punkarna i det relativt sekulära England hade däremot svårt att se religion, förutom just Rastafari, 

som någonting progressivt överhuvudtaget och förkastade alltså all slags religion. 

En annan olikhet är reggaens positiva hållning och punkens negativa. Reggaen hade ofta ett 

positivt budskap om kärlek och rättvisa, en vilja att göra saker bättre och påverka åt det positiva 

hållet som man kan se i t.ex. ”One Love” av Bob Marley. Det fanns en idealism och moral som 

genomsyrade mycket av musiken och en religiös förhoppning om att Gud skulle hjälpa de 

förtryckta och utsatta. Punken däremot saknade nästan alla dessa egenskaper. Visst fanns det en 

del idealism hos vissa band men knappast något budskap om kärlek, rättvis och optimism hos 

majoriteten av punkbanden, snarare tvärtom. Det är dock en myt skapad av media att punken 

skulle vara överdrivet självdestruktiv och nihilistisk. Sex Pistols var egentligen det enda bandet 

som var nära att förkroppsliga den myten även om också deras beteende var överdrivet av 

pressen. De flesta andra banden och fansen var inte alls så extrema utan agerade oftast som helt 

vanliga killar och tjejer om än med lite mer attityd. 

Även om båda subkulturerna gjorde motstånd mot stora delar av den dominerande kulturen så 

var de fortfarande relativt traditionella när det gällde kvinnors plats i samhället. Punken tillät 

förvisso tjejer en frihet att få bryta mot utseendenormer men samtidigt var det en subkultur 

präglad av män och manliga ideal. 

V 
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Reggaen och punken hade alltså en stor likhet som denna uppsats inte tagit upp - 

mansdominansen. Detta ämne förtjänar lite uppmärksamhet även om det inte varit det primära 

för uppsatsen. Den stora majoriteten av artister inom båda genrerna var män även om det fanns 

vissa undantag. Punken som subkultur hade möjligtvis något fler aktiva kvinnor än 

reggaesubkulturen på grund av dess kritik av sociala normer vilken tillät kvinnor större utrymme 

att experimentera med könsroller. Jamaicas och Rastafarins traditionella kvinnosyn var istället 

ofta ett hinder för kvinnor att ta sig in i musikbranschen. Men det finns några undantag som 

bekräftar regeln. Marcia Griffiths, Judy Mowatt och Rita Marley körade åt Bob Marley & The 

Wailers under namnet The I-Threes och hade alla mer eller mindre lyckade solokarriärer. The 

Slits, Siouxsie & the Banshees, X-ray Spex och The Adverts är några exempel på punkband som 

frontades av eller innehöll kvinnor.  

Båda subkulturerna var också fulla av manliga stereotyper. Inom punken handlade det om 

aggressivitet, att inte bry sig om vad någon tycker och allmänt okontrollerat beteende. Inom 

reggae och Rastafari sågs mannen som den naturlige ledaren, den aktive, försörjande parten 

medan kvinnan var passiv och beroende. Synen på kvinnor och oviljan att uppmärksamma deras 

situation kan vi se i dessa citat av Peter Tosh och Bob Marley: 

Women’s liberation? Women’s rule the mens anyway in every way. – Peter Tosh107 
 
Me never believe in marriage that much… marriage is a trap to control me; woman is a 
coward. Man (is) strong. – Bob Marley108 

Detta förhållande har dock förändrats inom båda subkulturerna. Inom reggaen har det kommit 

fram många självständiga och frispråkiga kvinnor, framförallt inom dancehallscenen. Punken har 

i sin tur fått många uttalat feministiska band och tjejgrupper och är idag mer medveten om 

könsfrågan. Mansdominansen i de båda subkulturerna lever dock kvar i stor grad även idag. 

 

Klass och ras 
Klassmedvetenhet är en tydlig beröringspunkt mellan reggaen och punken. Båda rörelserna slår 

uppåt och ser sig själva som representanter för samhällets svagaste. Reggaemusiker identifierade 

sig ofta med ”the sufferahs” (fattiga i ghettot) och med sin slavhistoria. Punkarna identifierade sig 

i sin tur med arbetarklassen och dess ungdomar. Båda subkulturerna såg sig till viss del som 

”folkets röst” och med ”folket” menas då de lägre klasserna. Det visade sig ofta i låtar om 

”folkets” situation och uppmaningar att göra något åt den. 

En uppenbar skillnad är att reggaen var tydligt ”svart” musik medan punken var tydligt ”vit” 

musik. Reggaen hade dock ett tydligare fokus på rasfrågor än punken av den enkla anledningen 

att den svarta arbetarklass som reggaen bestod av dagligen kunde uppleva den rasism som präglat 

Jamaica i hundratals år och höll dem i fattigdom. När reggaen identifierade sig med de förtryckta 

klasserna var det alltså underförstått att dessa klasser var icke-vita. Punken däremot var mer 

osäker i sitt identifikation eftersom det inte fanns en lika tydlig fiende till de vita arbetar- och 

                                                 
107 Davis, Reggae Bloodlines, s. 127. 
108 McCan, Bob Marley: In His Own Words, s. 79. 
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medelklassungdomar som punken bestod av. De hade en priviligierad ställning i och med att de 

var vita och behövde alltså inte bry sig om rasfrågor på samma sätt utan fokuserade istället på 

arbetarklassens och ungdomarnas situation. 

Band som The Clash influerades mycket av reggaen och identifierade sig med Storbritanniens 

västindiska immigranter, något man kan se i deras låt ”White Riot”, där vita uppmanades göra 

uppror mot sitt förtryck precis som svarta hade gjort. Självklart hade båda musikstilarna 

anhängare av alla möjliga hudfärger men i regel var de väldigt segregerade. 

Även om det fanns flera likheter i båda sukulturernas syn på klass måste man ändå erkänna 

den stora skillnader som existerade i deras respektive livssituationer. Punkarna levde trots allt i ett 

relativt framgångsrikt land med högre levnadsstandard, mindre fattigdom och lägre kriminalitet 

än Jamaica. Det var kanske just denna autenticitet av att ha levt ”det hårda livet” som gjorde 

reggaen till stora delar av ”tredje världens” egen musik. Under sent 70-tal fanns det starka 

reggaescener i bl.a. Brasilien, Stilla Havsöar och på flera ställen i Afrika.109 Detta dels för att man 

tog upp frågor som världens fattiga och förtryckta kände igen men kanske ännu mer för att 

reggaen var den första populärmusiken tillsammans med soulen som inte bara stod för att den 

var svart utan också framhävde sin svarthet och sin olikhet och genom Rastaideologi gjorde den 

till något positivt och eftersträvansvärt. 

På samma sätt kan man säga att punken blev en röst för framförallt ”vita” ungdomar i många 

länder i Europa. Det skapades punkscener i bl.a. Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien och 

Sverige men även i andra delar av världen som Australien och i Argentina, Brasilien och 

Uruguay.110 

Varför slog punken aldrig riktigt igenom utanför västvärlden? Reggaen tog ju sig till både 

Nordamerika och Europa. Även om inte punken lanserades hårt utanför väst borde många 

åtminstone ha hört den någon gång genom brittisk eller amerikansk media. Hade den en för ”vit” 

image, var själva musiken för agressiv eller var den inte tillräckligt universell i sitt uttryck? Jag tror 

det är en blandning av dessa faktorer. De flesta icke-västlänningar kunde säkert känna igen sig i 

punkens frustration och rebellanda men hade kanske svårare att känna igen sig i dess ”vithet” och 

nihilism. Men detta är också en fråga om stad och landsbyggd. I många länder var punken till stor 

del ett storstadsfenomen eftersom den hade skapats just av storstadsungdomar i USA och 

Storbritannien som tog upp storstadsproblem. Landsbygden hade nog svårt att känna igen sig i 

stadsungdomarnas problem och hade ofta redan etablerade ungdomskulturer som t.e.x. 

raggarkulturen här i Sverige.  

Sen finns det också generationsaspekten. Punken var musik av och för ungdomar och tilltalade 

således inte de äldre generationerna på samma sätt. Den tilltalade helt enkelt ett fåtal vita 

ungdomars problem i västvärldens storstäder och slog därför aldrig riktigt igenom utanför 

västvärlden. Även om reggaen från början också riktade sig till ungdomar var det inte alls på 

samma tydliga sätt. Den hade inte samma energiska uttryck som punken utan istället en meditativ 

                                                 
109 “World Reggae”, Putumayo World Music (besökt Januari 2010), 
<http://www.putumayo.com/en/catalog_item.php?album_id=121>. 
110 “Punk rock – Regional scenes”, Wikipedia (besökt Januari 2010), 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Punk_rock>. 
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och lunkande stil som gjorde den tillgänglig även för äldre. Reggaen däremot tilltalade också 

världens fattiga och förtryckta icke-vita, icke-västländska folk och var på det sättet mycket mer 

universell. En stor del av världens befolkning kunde känna igen sig i dess budskap. 

Man ska dock inte överanalysera budskapets betydelse. Många som lyssnar på musik bryr sig 

sannolikt inte om texten, antingen för att de inte kan förstå den eller för att musik och melodier 

fastnar lättare. Men även när det gäller musiken kan det hävdas att reggaen har en mer universell 

prägel. Med sin bakåtlutade, sjungande stil och fokus på trummorna, rytmen, baktakten och 

helheten kunde en större del av världens befolkning känna igen sig i reggaen än i punkens 

energiska, skrikande stil där provokation var en central del. Vad säger då detta oss om västvärlden 

och ”tredje världen”? Reggaens popularitet i ”tredje världen” har att göra med dess musikaliska 

kvaliteter men även dess tydliga ”svarthet”. Rasfrågan var alltså viktig för ”tredje världen” och 

speciellt för Afrika som nyligen i stora delar vunnit sin självständighet och kämpade med sin 

historia. Även i västvärlden användes reggaen av icke-vita, men även vita som vi sett i punkens 

fall, för att markera ett utanförskap och ett motstånd mot rasism. 

I sin bok Subculture: The Meaning of Style driver Dick Hebdige tesen att vita subkulturer som 

hipsters, beats, teddy boys, skinheads och punkare har skapat sig själva genom att härma svarta 

subkulturer samtidigt som man paradoxalt nog tagit avstånd från dem. Så här skriver han om 

skinheads: 

In order to express a more stringent “lumpen” identity, the skinheads drew on two 
ostensibly incompatible sources: the cultures of the West Indian immigrants and the white 
working class.111 

Det handlade aldrig riktigt om utbyte, snarare ett ensidigt tagande. Trots skinheadsens och de 

svarta ungdomarnas gemensamma beröringspunkter fanns det alltså stor friktion mellan dem som 

byggde på rasmotsättningar.  

Punkarna hade dock en annan inställning än skinheadsen enligt Hebdige och drogs till det 

starkaste uttrycket för svarthet – Rastafari: 

Paradoxically it was here, in the exclusiveness of Black West Indian style, in the virtual 
impossibility of authentic white identification, that reggae’s attraction for the punks was 
strongest. […] It was an alien essence, a foreign body which implicitly threatened mainstream 
British culture from within and as such it resonated with punk’s adopted values – “anarchy”, 
“surrender” and “decline”.112 

Det handlade alltså om att identifiera sig med samhällets förtryckta, dess ”outsiders”, för att 

skapa en känsla av arbetarklassgemenskap som gått förlorad. Det är en slags imaginär klassresa 

där man eftersträvar att komma tillbaka till sina förlorade arbetarklassrötter. Detta kallas i 

teoretiska termer för ”downward option”.113 Motsatsen, ”upward option”, kan man se hos bl.a. 

Teddy Boys som klär sig i överklasskläder trots att de flesta av ungdomarna i subkulturen var 
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arbetarklass. Båda subkulturerna eftersträvade en slags ”lösning” på sina vardagsproblem genom 

att skapa ett imaginärt utrymme där de kunde förverkliga sina drömmar. De gjorde det dock på 

två ganska olika sätt. 

Problemet med Hebdiges diskussion är att den ligger på en så hög abstraktionsnivå att den 

ibland bortser från undantagen eller variationerna. Kunde inte denna inspiration till punken 

komma från andra håll än just svarta subkulturer? Punken var heller ingen enhetlig rörelse och 

därför kan det ha varit så att en del av punken kom i kontakt med reggaen medan en annan inte 

gjorde det och vad ska vi då säga om punken som helhet? Klart är att en del av punken faktiskt 

påverkades av reggaen, frågan är till vilken grad? Reggaen var som vi sett aldrig någon stor 

företeelse inom rörelsen även om storheter som The Clash och Johnny Rotten var väldigt 

influerade av den. Det är också i The Clash som vi kan hitta mycket av anledningen till varför 

punken och reggaen ansetts vara sammankopplade på vissa sätt. Medias bild av Sex Pistols 

skapade ett punkideal utifrån ett band och glömde bort alla andra punkband eller såg dem som 

kopior på originalet. På samma sätt fick deras efterträdare, The Clash, ta över kronan och vara 

med och skapa det nya idealet som ett reggaeinfluerat punkband, när de faktiskt var ett undantag. 

Den makt som framgångsrika band har över bilden av ”sin” genre bör alltså inte underskattas. 

 

Musiken 
Musiken är nog den största olikheten mellan de två stilarna. Reggaens var hypnotisk, bakåtlutad 

och funkig medan punken var frenetisk, spretig, skrikig och rak. Just tempot är en avgörande 

skillnad. Punkens snabba tempon speglade punkarnas ungdomliga entusiasm, glöd och vilja till 

förändring. Den var ett utlopp för frustrationen som många av dessa ungdomar kände. På många 

sätt påminner punken faktiskt om reggaens föregångare ska i sitt snabba tempo och höga energi. 

Skillnaden är att man brukar förklara skamusikens livlighet med framtidstron efter Jamaicas 

självständighet istället för ett utlopp för frustration. Det som kom att bli ett av reggaens 

utmärkande drag, det långsamma, sansade tempot speglade de seriösa ämnena som ofta togs upp 

i genren. Detta lunkande tempo brukar förknippas med rootsreggae, alltså Rastafari-inspirerad 

reggae, som hade sin guldålder under sent 70-tal. I tempot man kan också tyckas urskilja en 

önskan skapa en stabil musikalisk grund i en annars så kaotisk vardag och en stolt, självsäker 

trotsighet i en fientlig värld. 

Harmoniken inom båda genrerna var relativt enkel. Man jobbade oftast med tonika, 

subdominant och dominant och höll sig allt som oftast till dur. Reggaen smög sig dock sakta mot 

mollharmonik under 70-talet vilket återigen speglade de seriösa ämnen den tog sig an. Inom 

punken hängde den enkla harmoniken ihop med ”alla kan”-tanken som gick ut på att musiken 

skulle demokratiseras. Alla skulle kunna starta ett eget band utan att nödvändigtvis vara tränade 

musiker. I reggaen handlade det dels om samma sak eftersom det var ett fattigt land där få hade 

möjlighet till en musikalisk utbildning. Men den viktigaste förklaringen är nog att att enkel 

harmonik länge varit dominerande i öns populär- och folkmusik där fokus istället låg på rytmen 

och helheten. 

Det finns en likhet i stilarnas inriktning på den kollektiva insatsen även om den kanske är 

tydligare inom reggaen. Reggaen är väldigt minimalistisk. Alla musiker har en egen roll att fylla för 
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att skapa en sammanhängande helhet. Ett stabilt samarbete mellan basen och trummorna är extra 

viktigt och hemligheten bakom en lyckad reggaerytm och det är i detta samarbete som mycket av 

utvecklingen inom genren har skett. Punken kollektivism var till viss del en protest mot tidens 

avancerade musik med långa solon och komplicerade arrangemang och ville riva den mur som 

hade byggts upp mellan publiken och musikerna. Delvis berodde fokuset på det kollektiva på att 

de flesta var oskolade musiker och därför inte hade förmågan att utmärka sig individuellt, med 

undantag för sångarna förstås eftersom de utmärker sig vare sig de vill eller inte. 

Vad är det då som gör musiken ”svart” respektive ”vit”? I reggaens fall är det lätt att peka på 

de afrikanska influenserna som call-and-response mellan leadsångare och kör och fokuseringen 

på rytmen och trummorna. Förekomsten av burru-trummande förstärker detta intryck ännu mer. 

När det gäller punken är det lite svårare att sätta fingret på vad som är ”vitt”. Genren har inte de 

traditionella europeiska musikaliska egenskaperna som avancerad melodi, harmonik och form. 

Det den däremot har i ryggen är en lång tradition av konstnärlig och musikalisk provokation och 

utforskande av musikens gränser som vi kan hitta hos bl.a. modernisterna omkring 1900-talets 

början. Många av dessa tidigare rörelser var ute efter att skapa något nytt och chockerande och 

samtidigt kritisera den dominerande kulturen. Expressionismen och dadaismen är två exempel. 

Det är dock svårt att säga vad som kan anses vara ”vitt” i det rent musikaliska därför att punken 

har sina rötter i svart R&B och använder liknande instrumentation, harmonik och form. Det 

energiska och skrikiga är snarare uttryck för ungdomlighet än för ”vithet”. Jag hävdar istället att 

det som gör punken ”vit” inte ligger i själva musiken utan snarare i subkulturens hävdande av sig 

själv som ”vit” och i yttre attribut och symboler som Union Jack och svastikor som cirkulerade 

inom rörelsen. 

En annan sak som tydligt markerar ”svarthet” och ”vithet” är de dialekter och sångsätt som 

används i båda musikstilarna. Dessa används ofta för att betona tillhörighet och solidaritet med 

”folket”. Många punkartister använde gärna breda dialekter, som var typiskt för arbetarklassen, 

istället för någon slags standardengelska. Även sångsättet påminner i sin skrikighet och 

vardagsuttryck om att artisterna verkligen var en del av ”folket”. Reggaen använde ”patwan” på 

samma sätt som punken använde dialekter, för att markera sin klass och ras. På detta sätt ställde 

sig båda subkulturerna symboliskt bakom arbetarklassen och förstärkte samtidigt sin 

”rastillhörighet”. 

 

Reggaen och punken hade alltså många likheter: motstånd mot överhet, klassmedvetenhet och 

mansdominans är några av de viktigare. De skiljer sig också på en del punkter. Generellt sett är 

reggaen positiv och punken negativ. Reggaen är djupt religiöst inspirerad medan punken snarare 

är irreligiös. Reggaen är tydligt ”svart” medan punken är tydligt ”vit”. 

Musikaliskt lägger båda stilarna fokus på den kollektiva insatsen. Båda har också enkel 

harmonik, form och ackompanjemang. Detta gör musiken mer ”demokratisk” och öppnar upp 

scenen för personer som inte har någon musikutbildning. Båda stilarna använder sig av dialekter 

och sångsätt för att förstärka sin ras- och klasstillhörighet. 

Punken inspirerades till viss del av reggae och Rastafari. Vissa grupper tog musiken till sig och 

inkorporerade den i sin egen men de flesta gjorde det inte. Många punkare kunde dock känna 
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igen sig i reggaens strävan efter rättvisa och rastas sätt att stolt stå fast vid sin övertygelse trots att 

de var samhällets outsiders. Från detta drog punkstorheter som Johnny Rotten och The Clash 

inspiration och förmedlade sedan vidare detta till sin publik. 

Båda stilarna har varit en inspiration till folk världen över som har gjort motstånd mot överhet 

och orättvisor och fortsätter vara så än idag.
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