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Punk- a history behind the rebellious musicgenre
A closer study of punkmusic and it´s origin

Abstrakt
Punk-historien bakom den rebelliska musikgenren. En närmare undersökning 
kring punkens ursprung och uppkomst försöker ta reda på om hur punkmusiken 
skapades och om hur genrens musik är uppbyggd. Tillvägagångssättet för att 
kunna besvara dessa frågeställningar har blivit genom en litteraturstudie där all 
material samt stoff har inhämtas från både litteratur samt elektroniska källor. 

Uppsatsen visar att det var främst två olika anledningar till varför punken kom 
till. Det var rock ´n´ roll genrens förlorade ideologi och samhällets ordning mot 
arbetarklassen. 
Punken bildades på var sin sida om Atlanten både i New York och i London. 
Skillnaden var att i Storbritannien blev den mest populär för deras uttalanden mot
de ungas missnöje mot samhället.

Ett annan stor ideal som också fanns inom punken var DIY (do it yourself). Där 
gick det ut på att ”det är bättre att göra det själv” med att skapa samt spela musik.
Detta skapade möjligheter för många punkband att släppna egna album och 
turnéera världen över. 

Musiken i punken har en avskalad instrumentering bestående av trummor, bas, 
gitarr samt sång. De har ett enkelt låtformat på vers-refräng-vers-refräng. 
Låttexterna handlar oftast om förbjudna ämnen och spelas vanligen i ett snabbt 
tempo som saknar både tajming och rytm.

Nyckelord
• Punk
• Rock ´n´ Roll
• Do-It-Yourself
• Subkultur 
• Storbritannien
• Arbetarklass
• 1970-talet
• Genre/Musikstil

Tack
Jag skulle vilja tacka alla som har varit inblandade i detta examensarbete för all 
hjälpsamhet med tips, råd samt inspiration för att kunna skriva detta ämne på 
bästa sätt. 
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1 Inledning
Punk- aggressiv musik i ett snabbt tempo där allting gjordes på egen hand då inga
förkunskaper behövdes inom ett musikinstrument. I låtarna var man inte rädd för 
att tala i klartext om hur man vill bekämpa överklass och kapitalism. Man är inte 
heller sparsam med att väcka uppmärksamhet och chocka samhället. I mina tidiga
tonår var just punkens musik något som tilltalade mig starkt och jag lyssande 
mycket på band som t.ex Sex Pistols, The Exploited samt The Casualties. 

Många kanske tycker att punken bara består av skräning musik och knäpp 
klädstil som bara skulle väcka onödig uppmärksamhet till folket. Ibland har jag 
känt att det måste finnas en mera förklarande och grundläggande anledning till 
deras speciella utseende och musik. Möjligtvis var musiken och deras 
textinnehåll det enda sättet att nå fram till folk om deras svåra situation.

2 Bakgrund 
Förklarningen bakom den valda studien till examensarbetet var att få en mer 
ingående fakta om hur allting började med punkmusiken. En annan anledning var
också att ta reda på de musikalanalytiska aspekter. Det kunde vara om de hade 
några speciella tekniker som fick musiken att låta så som vi känner igen 
punkmusiken. Ett annat skäl till det valda ämnet var att försöka skaffa en 
förståelse till läsaren om de speciella villkoren som fanns. Detta gäller punkens 
uppkomst och hur denna historiska mening förde med sig förändringar.

3 Frågeställningar och problemformulering
Målet med denna uppsats är att undersöka och ta reda på bakgrunden till 
punkmusikens tillkomst. Detta ska bli ett försök att skapa en utgångspunkt till var
och när punken först skapades och spelades. 
För att kunna förstå helheten utav denna musikstil kommer det historiska 
perspektivet av punken inte kunna täcka hela sammanhanget. Dessutom är det 
också viktigt att förstå sig på punkens musik. Detta resulterar i en musikanalys 
som ska beskriva musikens instrumentering och om deras sångtexter.

Angående ämnet punk är det en stor frågeställning och en avgränsning var ett 
måste. 
Avgränsningen blev till att endast fokusera på punkens viktigaste perspektiv. 
Detta blev då historia samt musikanalys. Tillvägagångssättet för att kunna 
besvara frågeställningarna är både med hjälp av litteraturstudie och Internet i 
form av elektroniska källor. 

De här frågeställningar kommer att besvaras i min studie:
• När bildades punken?
• Var skapades punken?
• Varför skapades musikstilen?
• Vad kännetecknas punkens sångtexter och intrumentering?
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4 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att visa en inblick på punkgenrens händelse. 
En annan anledning är att visa vilken betydelse det har gjort för musikscenerna i 
efterhand. 
Ett tredje skäl är att visa och beskriva punkens musik genom en musikanalys. 
Den ska beskriva de känntecknen som finns i punkens instrumentering och 
sångtexter. 

5 Avgränsning och metodkritik

5.1 Avgränsning
Punken valdes ut för att det var någonting bekant som har lyssnats sen tonåren. 
Om man tittar upp ämnet ”musik” kan man se att det är ett väldigt stort 
ämnesområde där det finns mycket material och fakta att ta del av. När det gäller 
musikstilar finns dem delade i flera olika huvudgenrar och subgenrar vilket blir 
genast för mycket att skriva om precis alla stilar. Därför var det viktigt med en 
avgränsning för att lättare kunna bearbeta undersökningen. En annan förklaring 
till att arbeta med punk är för att musikstilen har mycket historia bakom sig. 

5.2 Metodkritik
Eftersom punkgenren ska fokusera på ämnets historiska vikt och musikens 
beskrivning har alla beslut påverkas ifrån detta. Detta gäller både hur 
frågeställningarna har ställts och att metoden har blivit fakta skrivning. En annan 
bra anledning till metoden är att den har gjorts förut. Då vet man hur den 
genomförs och hur man ska gå tillväga. Här kan också läsaren enkelt hitta stoff 
om ämnet. Det är också så att punk ämnet har många tillgängliga källor som 
litteratur och elektroniska källor att hämta fakta ifrån. Därför är det enkelt att 
välja mellan olika slags information och källor som man är ute efter. Här är det 
viktigt att tänka på att se upp med vilken slags textgenre referensen har. När 
denna studie endast ska ha texter med akademisk innehåll får man akta sig för  
t.ex. populärvetenskapliga texter. Skälet är att vetenskapliga texter har blivit 
granskde av experter medan i populärvetenskapliga har man främst skrivit så att 
alla ska kunna förstå innehållet. 

6 Forskningsöversikt

6.1  Presentation av tidigare forskning 
Eftersom denna studie fokuserar på punkmusikens historia kan det vara intressant
att ge en kort översikt över vad tidigare forskning har gett för resultat. 

6.1.1 Tre anledningar till varför punken bildades
Enligt skribenten Simonelli (2002) hävdar vissa att punken var en rebellisk 
musikrörelse. De säger att deras enda mål var att protostera och chockera 
samhället med sin musik och klädstil. Ett exempel på varför punken utvecklades 
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var  att försöka återskapa rock ´n´ rollens rebelliska idealer. En andra anledning 
var att ge svar på de ökande kulturella grupperna i 1970-talets arena rock. (D. 
Simonelli, 2002 s. 122)
Det tredje skälet till punkens uppkomst var också att betona frustrationen med 
arbetslösheten. Detta drabbade speciellt ungdomarna och det gav en utveckling 
till de ville visa sin frustration på samhället genom musik, mode samt attityd. (D. 
Simonelli, 2002 s. 121) 

6.1.2  New York eller London?  
I musikjournalisten Moyers (2007) undersökning upptäckte han att det fanns en 
stor diskussion gällande punkens uppkomst. Detta var om vem som var först med
det. Var det The Ramones på klubben CBGB i New York eller var det den yngre,
mera modemedvetna rörelsen i London med band som Sex Pistols? (Matthew 
Moyer, 2007 s. 34) Efter att en redaktör, Lisa Robinson från tidningen Parader 
sett The Ramones spela skrev hon en artikel om dem. Det ledde till att Craig 
Leon producerade ett demo med dem. Craig i sin tur övertalade Seymour Stein 
att lyssna på dem och som resulterade i att han gav dem ett skivkontrakt. I april 
1976 släppte de deras första album, Ramones. Året efter i 1977 släppte The 
Ramones ytterligare två skivor, Leave Home samt Rocket to Russia. (Rombes, 
2005 s. 65 samt Porter, 2004 s. 75)
I oktober 1977 släppte Sex Pistols sitt första album, Never Mind the Bollocks, 
Here´s the Sex Pistols. När albumet släpptes var bandet redan kontroversiellt 
efter att ha svurit live i TV samt blivit sparkade ifrån två skivbolag. Albumets 
titel, bollocks (skitsnack/pungkulor) ansågs stötande och många skivbutiker 
vägrade att sälja albumet. På topplistorna lämndes rutan helt enkelt blankt 
istället. (Savage, 1991 s. 409 samt Heylin, 2000 s. 112-113)
Scenerna i New York (även kallad ”lilla Europa”) och London inspirerade 
varandra men London rörelsen var den som blev mest uppmärksammad. 
(Matthew Moyer, 2007 s.34)
Malcom McLaren och hans modedesigner flickvän Vivienne Westwood öppnade
butiken Let It Rock i London 1971. Där sålde de provocerade klädesplagg. 
McLaren och Westwod besökte New York och deltog i National Boutique 
mässan där de träffade bandet New York Dolls. Det blev att Malcom blev deras 
manager och gav dem scenkläder i ett försök att väcka stor 
medieuppmärksamhet. Bandet var kända för sitt drog missbruk i slutet av sin 
karriär vilket ledde till att bandet splittrades. I oktober 1974 bytte butiken namn 
till Sex istället. (Simonelli, 2002 s. 123 samt Savage, 1991 s. 8)

6.1.3  Do-It-Yourself 
Lektorn Moran (2010) har undersökt kring DIY (do it yourself), ett av de
viktigaste perspektiven i punken. (Moran, 2010 s 58) 
Idealet går ut på att ”det är bättre att göra det själv”och inte att lita på någon
annan. Det som gjorde att punk genren stod ut mot resten av musikvärldens 
genrer var att i punken hjälpte de banden att skapa sin egna musik, släppa skivor 
samt göra turnéer utan att vara en känd rockstjärna. Allt detta tillsammans 
gjordes med minimum hjälp utifrån. (Moran, 2010 s. 62-63)
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6.1.4 Punkens musik
I författarnas Borthwick och Moy litteratur, popular music genres (2004) har de 
gjort en studie kring punkmusiken. Formatet vers-refräng-vers-refräng är vad 
punken alltid använder i sina låtar. De använder också en enkel instrument 
uppsättning. Punken tog också fram ett helt nytt tillvägagångssätt till sången. Här
ville de skilja sig åt ifrån andra musikgenres ideologier och framföra budskapet i 
arbetarklassens brytning för att föra dem närmare publiken. (Borthwick och Moy,
2004 s. 86-87)  Tempot i musiken är i rask takt med en avsaknad av melodi och 
rytm. (Borthwick och Moy, 2004 s. 86) I sångtexterna tar de också upp förbjudna
ämnen kring politiken som hände då i Storbritannien på 70-talet. (Borthwick och 
Moy, 2004 s. 87) 

7 Analys från forskningsöversikten
Att visa frustration över hur sin egna situation ser ut, som ungdomarna gjorde när
de var arbetslösa är ett exempel som gjordes i punken. Om man inte var en av 
dem som var i politiker kretsarna så var man tvungen att göra sin röst hörd på ett 
annat sätt. Budskap kan lätt spridas i en folkmassa och eftersom alla lyssnade på 
musik hade man hittat en väg i punken att uttrycka sina åsikter. Det här var också
ett sätt att få folk att börja prata och inse vad politikerna hade beslutat över 
folket. Dem ville inte att politikerna skulle ha ett för stort inflytande i deras liv 
och ta beslut som kanske inte folket höll med om. 

När Sex Pistols hade svurit i live TV och namngett sitt album med ett stötande 
ord ansågs dem vara kontroversiella. Det var precis sådana exempel som punken 
ville, att vara rebelliska och göra uppror så att folket skulle bli chockade. Som 
svar på detta hade människorna fått åsikten att punken var kontroversiell. Att ha 
ett tycke för musikstilen känns som att det var någonting som hade mera mening 
bakom namnen ”kontroversiell” eller ”stötande” . Detta beror nog på att det här 
var någonting nytt. När allmänheten fick reda på det här nya med punken och hur
de framförde sig blev det att de inte visste hur de skulle reagera. De reagerade 
med att vara rädda. Deras rädsla gjorde att skivbutikerna inte sålde Sex Pistols 
album ”Never mind the bollocks” eller lämnade albumets namn på topplistan helt
tom för att  inte visa för andra att man inte fattade tycke för denna kontroversiella
musikstil som punken. 

Det här med att göra allting på egen hand som i DIY verkar vara en ganska bra 
idé. Detta tyder på att musikstilen inte låter sig styras över pengar som det kan 
lätt göras inom musikbranschen. Detta har nog bidragit till varför så många 
individer har vänt sig till punken för vad de står för. Detta tillvägagångssätt är 
något helt annat mot vad andra musikstilar presenterar sig själva. Att det finns en 
musikstil som inte har några ekonomiska intressen är en frisk fläkt. 

Att punken tog fram ett nytt tillvägagångssätt till sången för att bryta det 
traditionella verkar vara ganska intressant att bidra till musiken. Det här visar på 
att musik är en mångsidig form som kan skapas och framföras på flera olika sätt. 
Med det enkla låtformatet tillsammans med enkel instrument uppsättning visar 
detta att musik behöver inte vara komplicerad utan att det enkla kan faktiskt 
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också vara det bästa. Eftersom punken sjöng om förbjudna ämnen och politik 
känns det som musiken fick en ny mening och handlingssätt. Detta sätt var ett 
smart drag att nå ut eftersom musik är något lättlyssnat och man kan ta till sig 
budskapet som sjungs i låten. Nu kunde musiken reflektera över samhällets 
problem istället för att sjunga om något annat som t.ex känslor. 

8 Metod och Material
I den här delen presenteras förklarningen bakom den valda metoden, ämnets val 
samt hur metoden genomfördes.

8.1 Grunden bakom vald metod samt metodikens 
genomförande

8.1.1 Motivet bakom den valda metoden
Metoden som har valts ut till detta examenarbete är fakta skrivning. Anledningen
till att just denna val av metod har valts ut är för att det är ett bekant 
tillvägagångssätt. Här har man kunskap om hur arbetssättet går till och hur det 
ska arbetas. Det finns också mycket information kring detta ämne som gör det 
enkelt att ta med till referens delen sedan. 

8.1.2 Ämnets val
Punken är ämnet som det ska skrivas om. Hur ämnet valdes fram var genom att 
denna musikstil skulle vara intressant att återuppta igen ifrån tonåren.

8.1.3 Metodikens gemomförande 
Halmstad är platsen som arbetet kommer att genomföras. Då kommer det vara i 
mitt egna hem framför datorn och på stadsbiblioteket. Tillvägagångssättet 
kommer att gå till genom att söka upp information genom litteratur på biblioteket
och på Internetet. Tidsramen för det här arbetet hat tagit cirka 3-4 månader.

9  Punk- historien bakom den rebelliska musikgenren

9.1 Punkgenrens uppkomst 

9.1.1 En genre ge inspiration till en annan
I mitten av 1950-talet kom musikgenren rock ´n´ roll med idealet av odödlig 
sexualitet och rebellisk anda. Här vickade Elvis Presley höfterna på TV:n och 
Bill Haley´s låt ”rock around clock” uppmanade ungdomar att ta över stadens 
gator och dansa till ”svarta rytmer”. Releasen av filmen ”blackboard jungle” och 
filmens soundtrack, ”rock around the clock” blev förbjuden att visas av minst 
tolv lokala kyrkoförsamlingar. (Borthwick och Moy, 2004 s. 80) 
Från rock ´n´ rollen tillsammans med amerikanskt pop finns det redan tydliga 
anknytningar med 1970-talets punk. Det är här som  punkmusikens enkelhet 
kommer ifrån. Den enkla brittiska pop musiken från 1960-talet var också 
influenser från punken. Detta var för att poängtera intresset över den teknikska 
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förmågan att ta enkelhet över komplexitet. Band som The Who, The Rollling 
Stones, The Kinks och The Yardbirds var alla punkens inflytande under 70-talet. 
En del av denna komposition hade nästan likadan intensitet som punkmusiken. 
Detta var eftersom den stöds av den enkla inspelningstekniken i produktionen. 
(Borthwock och Moy, 2004 s. 81)
I mitten av 1960-talet startade en generation av band att spela en tidig form av 
punkrock som var snabb, kort och höggljud. Det man behövde var minimal 
musikalisk förmåga. Den blev kallad ”garage”. Den frasen hänvisar till de platser
som musiken spelades och repade. Ingen av dessa ”garage band” hade några 
kommersiell framgångar. Men deras enkla, amatörsmässiga rock ´n´ roll stil 
återupplivade punken sedan i sin musik. (Borthwick och Moy, 2004 s. 81)

9.1.2 Punkens försök att återskapa rockens rötter
Den brittiska punken var på många sätt en reaktion på progressiv rock i början av
1970-talet. Punken omvände sig till den uppenbara musikaliseringsbilden som 
fanns inom prog-rocken. Detta menades att dessa band använde en rad olika 
musikaliska tekniker till deras musik. För prog-rocken var standarden att ha 
långa, musikaliska låtar av ren komplexitet som spelades på arenor. (Borthwick 
och Moy, 2004 s.82)
Punken ansåg att rocken hade gått längre och längre ifrån sina tidigare idealer. 
De menade att det nära avståndet mellan förhållandet på artist och publik hade 
försvunnit helt. Den sociala verkligheten var något rocken gick allt längre ifrån 
också. Nu hade de respekterade rockstjärnorna istället koncentrerat sig på pengar 
och rikedomar. (Simonelli, 2002 s.122)
På mitten av 1970-talet populariserades pub-rocken. Den blev punkens 
föregångare med protesten till prog-rocken att spela avskalad rock ´n´roll på 
olika pubar och nattklubbar. Här var det ett försök att återvända till rockens enkla
rötter och återskapa rock ´n´rollens upproriska anda. (Borthwick och Moy, 2004 
s. 82) Pub-rock spelplatserna skulle senare ha en viktig central del med band som
Sex Pisols, The Stranglers och The Damned. (Borthwick och Moy, 2004 s. 82)

9.1.3 Punkens inflytande på båda sidorna utav Atlanten 
I efterkrigstidens Storbritannien på 70-talet fanns det två styrande lägen: 
socialdemokratiska enigheten och Thatcherismen. Den amerikanska punken 
fanns redan innan den brittiska punken. Punken var fortfarande en misstänkt 
musikstil begränsad endast till New York och till vissa andra städer. I 
jämnförelse med den amerikanska blev den brittiska punken både kommersiell 
och social framgångsrik inom en period på ett par månader. Anledningen var att 
den brittiska punken tycktes vara en musikalisk genre som var menad till att 
uttala de unga männsikors missnöje från efterkrigstiden. Trots att många 
amerikanska punkband nådde kommersiell succé hade den ändå inte förmågan att
skaka samhället på samma vis som den brittiska. (Borthwick och Moy, 2004 s. 
83)
Det blev en fråga om rockmusiken som ungdomarna lyssnade på inte gjorde 
något för att reflektera över deras situation. Liksom många andra 
underhållningsmedium blev rockmusiken inräknad som ett medium som hellre 
ville fly från verkligheten än att återspegla den. Detta ledde till att ungdomarna 
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krävde att musiken skulle återspegla deras värderingar mer. I texterna från 
nyckelspåren från punklåtarna återpspeglar den över landets framväxande 
ekonomiska kris. Speciellt under året 1975 när arbetarklassen drabbades av 
ekonomiska förföljelser. (Simonelli, 2002 s. 124) 

9.1.4 Punkens inverkan på samhället
Punkens amatörskap var det som inspirerade publiken mest. De kunde relatera till
sig själva mot dem som stod på scenen. Punkens förklarning var att samhället var
vulgärt. De ville möta publiken med denna fakta som dadisterna hade gjort. 
(Simonelli, 2002 s.125) Punkmusikerna, som Sex Pistols sångaren Johnny Rotten
såg sig själva som en röst åt arbetarklassens ungdomar. De uppmanade 
ungdomarna att ha roligt och göra uppror mot deras samhälle som har ignorerat 
deras intressen. Ord som ”anarki”, ”pop” samt ”våld”  kastades runt i motstånd 
mot begreppen ”myndighet”, ”rock” samt ”medelklassamfund”. Detta var till 
stöd för tanken att Storbritannien var mitt i en bred politisk, ekonomisk, social 
samt kulturell kris. Allmänheten chockades av dessa villkor. Nu började 
rockmusik publiken förutse denna nya musikaliska rörelse. (Simonelli, 2002 s. 
125)
Punkens musik sågs som en ny viktig uttalande kring brittiska samhällets 
problem. Ute på gatorna såg arbetarklassen musiken och dess upproriska idealer 
som något roligt och inte revolutionärt. Mellanklasspunkarna hävdade att de 
förstod musiken som kapatalisktiska värderingar. Det blev att de valde att inte 
följa denna musikstil. (Simonelli, 2002 s. 125)

9.1.5 Punken efter storhetstiden 
Efter år 1978 och framåt dominerades new wave genren topplistorna i 
Storbritannien. Ska blev också en dominerade musikstil som var en kombination 
av punk och reggae. Några new wave band började betona användningen av ett 
nytt instrument, synthesizer. Synthesizern blev ett perfekt instrument för den 
okunniga musikern, precis som i punken. Genom år 1978 var punken fortfarande 
likadan med sitt taggiga hår, skinnjackor, jeans/bondage byxor, nitar och kedjor. 
På 1980-talet var en punkare ingen mer än en ”mod”, ”ted” eller en ”skinhead”. 
(Simonelli, 2002 s. 140) 
Fem år efter punkens storhetstid, år 1982 kallades de äldre punk idolerna som 
Johnny Rotten, Clash och liknande för den nya typen av ”aristokrati av rock”. 
Yngre band såg den äldre tidens punkare som sina hjältar. Men de äldre punkarna
verkade ganska hycklade över detta. Punk var bara en idé som ska återvinnas och
utnyttjas igen i framtidens musikindustrins popmusik tyckte de. (Simonelli, 2002 
s. 140-141)

9.2 Punkens egna väg till musiken

9.2.1 Do It Yourself!
Det som möjliggör spridningen av punkmusiken har varit tack vare oberoende 
DIY-press, DIY-scener samt DIY-skivbolag. Genom dessa DIY-skivbolag samt 
fritstående pressystem har de skapat ett socialt kontaktnät för banden att lansera 
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sin egna musik. Från det här sociala samarbetet har punkband fått möjligheten att
resa från stad till stad och spela på DIY-scenerna. (Moran, 2010 s. 58) 
DIY kulturen inom punken kan summeras som att den grundades av fans för 
fansen till punkmusiken. (Moran, 2010 s. 62) 
Do it yourself kulturen var inte enbart för strikt musik. Den gjorde det möjligt för
enskilda band att boka in sina egna turnéer, släppa egna album samt skapa egna 
idéer och material till fanziner. (förkortning av fan magazine). 
I USA började underjordiska skivbolag som SST, TwinTone och Epitaph att 
dyka upp. Detta gjorde att punken banade vägen för folk i band att få göra allting 
på egen hand och på sina egna villkor med minumum hjälp utifrån. Man kunde 
göra allt det musikaliska utan att vara en känd rockstjärna. Det var här som DIY 
mottot blev att ”det är bättre att göra det själv”. (Moran, 2010 s. 62-63) 
De enda ställerna som banden fick spela på var på pubar och barer. Anledningen 
var att de var de enda som välkommande punkbanden att spela. Idealet hade en 
stor majoritet av ungdomar som följde DIY. Det var uppenbart att skapa sina 
egna kläder på en begränsad budget för att stödja sitt favoritband med att skapa 
hemmagjorda t-shirtar både till sig själva och för banden. (Moran, 2010 s. 63)

9.3 Musikanalys

9.3.1 Struktur
Till skillnad mot andra musikaliska genrer, finns det väldigt få instrumentala 
inslag inom punkens låtar. Det enda som finns är en enkel låtformat på vers-
refräng-vers-refräng. Det är också värt att nämna punkens brist av melodi med  
känsla för både ljud och rytm. (Borthwick och Moy, 2004 s. 86)

9.3.2 Instrumentering
Punken använder en enkel uppställning med sång, gitarr, bas samt trummor. 
(Borthwick och Moy, 2004 s. 86) I sången användes ett helt nytt stämningssätt. 
Detta inkluderade tal, skrik, muttrande samt uppläsning. Sångsätten tillsammans 
med att sjunga i arbetarklassens accent, användes för att bryta mot den 
traditionella romantiska ideologierna från de vanliga popsångerna. Det var också 
i största vikt att leverera deras politiska budskap. (Borthwick och Moy, 2004 s. 
87) Det ingick alltid en eller flera gitarrer som ofta hade någon slags effekt som 
distorsion eller feedback. Gittarerna spelades i enkel spelgång bestående av få 
ackord. Dessa ackord skulle spela så tätt inpå att de skulle ”blöda” in till 
varandra. (Borthwick och Moy, 2004 s. 88) Trummorna var oftast regelbundna 
och repetitiva. (Borthwick och Moy, 2004 s. 88) Basgångarna var enkla och 
montoma. Basen spelades oftast av outbildade musiker. Det kända exemplet är 
Sid Vicious. (Borthwick och Moy, 2004 s. 88) 

9.3.3 Sångtext
Kännedomen av punken var främst att ofta sjunga om förbjudna ämnen. Texterna
på topplistorna år 1977 dominerades av romantiska teman. Punkens texter 
handlade istället om politiska problem. Dessa politiska problem var i sin tur de 
problem som också debbaterades i stort bland allmänheten. Dessa problem var  
relaterat till de bekymmer om hur Storbritannien såg ut då mellan åren 1976- 
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1977. De mest kända politiska punklåtarna var Sex Pistols ”God Save The 
Queen”  samt ”Anarchy In The UK”. Andra anmärkningsbara politiska ämnen 
inkluderade arbetslösheten i Chelsea ”Right To Work”, raspolitik i The Clash 
”White Riot” samt rättväsandet i The Clash ”Bankrobber”, Sham 69 ”Borstal 
Breakout” samt UK Subs ”C.I.D”. Många punk band skrev om politiska 
problem i sina sångtexter. Art-punken skrev istället om besvikelser med det 
brittiska samhället. Inom denna kategori ingår sånger som Buzzcocks 
”Boredom” samt The Damned ”Smash It Up”. Likaså fanns det många art-rock 
influerade låtar som behandlade sexuell politik som då inkluderade Buzzcocks 
”Orgasm Addict”, X-Ray Spex ”Oh Bondage! Up Yours!”, Tom Robinson Band 
”Glad To Be Gay”. Det fanns också andra punk akter som disskuterade och 
hyllade droganvändandet i sina texter som Johnny Thunders and The 
Heartbreakers ”Chinese Rocks” samt The Only Ones ”Another Girl, Another 
Planet”. (Borthwick och Moy, 2004 s. 87)

9.3.4 Musikanalys av låten ”God Save The Queen” av Sex Pistols (1977)
Låten är 3:20 minuter lång och musiken spelas till en 4/4 takt i 148 bpm. 

Struktur: Låten följer punkens typiska enkla låtformat med vers-refräng-vers-
refräng med undantag också för att ha med brygga och outro. Trots punkens brist 
av melodi med känsla för ljud och rytm så har ”god save the queen” en 
strukturerad rytm igenom hela låten tillsammans med melodin. Här har låten 
också väldigt få instrumentala inslag där de endast återfinns i introt och i 
gitarrsolot mellan 2:a refrängen och bryggan. 

Rytm: Låten har en stadig, snabb rytmik som grundas i trmmorna och basen 
igenom hela låtens gång. Gittaren följer alltid tätt intill med dessa två instrument.
Stora delar av låten spelar gittaren en stadig riff på A där trummorna spelar i 
bakgrunden något monotomt, marschliknande rytm som sedan bryts av med en 
längre ackordföljd på D-C#-D. I andra delar av låten som i intro, refräng, 
gitarrsolo och ourto spelas hi-hat och symbaler med som inte återfinns i verserna.
Efter första refrängen till andra versen gör gittaren en ackord böjning med hjälp 
av strängen.   

Instrumentation: De instrument som hörs igenom hela låten är trummor, bas, el-
gitarr och sång. Trummorna spelas regelbundet och repetitivt igenom låtens gång.
Basgången gäller detsamma som i trummorna att även dem är enkla och 
monotoma. Det finns endast en elgitarr som har någon mindre distorsion effekt. I 
sången växlar sångaren mellan att sjunga och skrika/betona ut särskilda ord i 
slutet av varje låttext som t.ex. ”moron”, ”England´s dreaming”, ”man”, 
”money”, ”mad parade”, ”paid” och ”queen”. Sångaren har en raspig 
”whiskeyröst” med inslag av London/cockney accent. 

Sångtext: Låttiteln ”god save the queen” är hämtad ifrån Storbritanniens 
nationalsång med samma namn. Den handlar om behandlingen av arbetarklassen 
av Storbritanniens regering på 1970-talet. Den skulle framkalla sympati för 
arbetarklassen och en generell motstånd mot monarkin. Singlen släpptes år 1977 i
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samband med Drottning Elizabeth II silverjubiluem men låten var endast menad 
att choka alla och var inte tillägnad till drottningens jubiluem. Trots det blev låten
kontroversiell för sitt textinnehåll samt akivomslag där de visar en bild på 
drottningen med säkerhetsnålar för ansiktet. (Lydon, 2007) Under 
jubiluemshelgen den 7 juni 1977 försökte Sex Pistols spela låten från båten 
Queen Elizabeth på Themsen nära Westminister Palatset.  När båten dockade 
arresterades 11 personer inklusive Malcom McLaren. (Jones, 2007)

10 Slutdiskussion och avslutning 
Detta arbete har gett flera intressanta resultat på frågeställningarna kring punkens
historia och musikanalys. Den gav några intresseväckande svar på varför punken 
skapades. En anledning var dess önskan att återskapa rock ´n´ roll genrens 
rebelliska anda som var på väg att förloras i pengar intressen. I min åsikt var 
detta tankeväckande fakta. Här gav det en synvinkel på hur en musikgenre kan 
ändra sig så pass mycket ifrån deras ursprungliga idéer till helt andra idealer. En 
musikstil återskapades med sitt egna svar på detta. Det här tyder på att begreppet 
”musikgenre” inte enbart menas musiken och dess uppbyggande inom en viss 
stil. Den kan även påverka vad en musikgenre står för också. Det som jag också 
tyckte var en faschinerande fakta att få inblick i denna studie var den historiska 
aspekten kring hur Storbritannien var under 1970-talet. Att det rådde stor 
arbetslöshet och uppdelningar mellan de olika arbetarklasserna efter 
efterkrigstiden var något man har läst och hört om men aldrig tagit del utav. Att 
få läsa det mera ingående resulterade i att jag fick chansen till att göra detta. 
Eftersom jag själv har varit fan av punkmusiken var det mycket av informationen
kring musikanalysen något jag redan visste om sedan tidigare. Det som var 
anledningen till att jag tog med denna diskussion var för att den faktan jag redan 
visste om var enbart genom ”hörandet” av musiken och inte faktan. 

Jag är mycket nöjd över slutresultaten. Frågeställningarna gav mycket intressant 
information. Jag hoppas att den som har läst denna studie inte bara får med sig 
nya kunskaper kring punkgenren. Förhoppningsvis ger den en ökad förståelse till 
varför punken låter som den gör och ser ut som den gör. Punken hade ett ideal att
chocka och väcka uppmärksamhet mot samhället. Anledningen till det var de 
linjefelen i musikbranschen och i samhället. Som svar på det ville de tala klarhet 
kring dessa problem och ville att sitt budskap skulle spridas på bästa, snabbaste 
sättet. Hade det inte vart problem med  rock ´n´ rollen och efterkrigstidens 
Storbritannien hade vi kanske aldrig fått se en liknande utveckling som 
punkmusiken. Jag tror att något liknande svar på punkens skulle ha skapats men 
på helt andra grunder. 
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