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”Att spela rock'n'roll är inte en fråga om liv 

och död. Det är betydligt viktigare än så!”

                      (Björn Afzelius 1989, bjornafzelius.se, 18/5-14)
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ABSTRACT

Denna uppsats behandlar politik i musik, med fokus på vilka politiska uttryck som går att
finna i Björn Afzelius låttexter. Fokus ligger på albumet Innan tystnaden från 1982, samt 
vad Björn Afzelius hade för syfte med dessa uttryck i sina texter. En deskriptiv kvalitativ 
metod utformad av Göran Arhne och Peter Svenssons har använts till att avgränsa mitt 
arbete. Detta från Björn Afzelius alla texter, till texterna i ett utvalt musikalbum. För 
att identifiera de politiska uttryckssätten så har Palms hermeneutiska modell använts 
som verktyg för att få fram musikförståelsens primärfunktioner i albumet. Detta likt 
Marion Lamberth i Musikens komplexa fält. Modellens syfte har varit att användas som 
ett verktyg för att få en hermeneutisk helhetsbild av verket som ska analyseras. Sedan 
har en egen analysmetod utförts och förankrats i Lars Lilliestams analysmetod av svenska
rocktexter Svensk rock: Musik, lyrik, historik. När de politiska uttrycket identifierats så 
kunde man koppla dessa till Alf Arvidssons tidstypiska drag från åren 1965-1980, då 
musikrörelsen ägde rum i Sverige. Slutsatsen är att Björn Afzelius delade den 
socialistiska ideologin som var tidstypisk för de här åren, samt att hans syfte med dessa 
politiska uttryck var att sprida den socialistiska ideologin genom sin text och musik. 

3



Pontus Gill                                                                         Politik i musik – med fokus på Björn Afzelius texter

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING......................................................................................4

1.1 Syfte och frågeställningar................................................................5

1.2 Tidigare forskning......................................................................5-6

1.3 Metod och material....................................................................6-7

         1.3.1 Urval av låttexter.............................................................7-8

         1.3.2 Textanalys........................................................................8

         1.3.3 Källor om Björn Afzelius.....................................................8-9

         1.3.4 Litteratur.....................................................................9-11

2.  BAKGRUND BJÖRN AFZELIUS...............................................................11

 2.1 Björn Afzelius musikaliska karriär................................................11-14

 2.2 Aktivisten Björn Afzelius...........................................................14-17

3. MUSIK OCH POLITIK..........................................................................17

3.1 Den svenska musikrörelsen och det politiska klimatet........................17-20

4. ANALYS AV ALBUMET ”INNAN TYSTNADEN”...............................................19

4.1 Enligt Palms hermeneutiska modell...............................................20-23

4.2 Analys av låttexterna...............................................................23-27

4.3 Analys av musiken utöver låttexterna............................................27-28

5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION..............................................................28

5.1 Sammanställning av de politiska uttrycken i albumet Innan tystnaden.....28-30

5.2 Slutdiskussion........................................................................29-30

         5.3 Slutord....................................................................................31

          5.4 Förslag på vidare forskning............................................................32

    6.  LITTERATUR/KÄLLOR.....................................................................33-34
    7. BILAGOR........................................................................................35

4



Pontus Gill                                                                         Politik i musik – med fokus på Björn Afzelius texter

1. INLEDNING

1.1 Syfte och frågeställningar

Min kandidatuppsats kommer att handla om politik i musik, med fokus på den svenska 

proggartisten och politiska aktivisten Björn Afzelius. Här kommer jag att försöka utreda 

Afzelius utövande av politisk musik. Jag är ett stort fan av denna man och jag har lyssnat 

på hans musik i många år. Och under min tid som fan har jag observerat att de flesta som 

talar om Björn Afzelius i intervjuer, dokumentärer, artiklar och andra fans gärna förknippar 

Björn Afzelius musik med politik. Speciellt i dokumentären Sjung ingen lovsång – en film 

om Björn Afzelius av Stefan Berg och Magnus Gertten (2003) framkommer det att Björn 

Afzelius var en oerhört politiskt passionerad man, både i sin musik och som person. Men 

det framgår aldrig varför eller på vilka sätt han var det. Detta har gjort mig väldigt 

intresserad över vad det finns för uttryck som gör att Björn Afzelius musik är politisk, 

speciellt i hans texter. Vilka är dessa uttryck och vad hade han för syfte med dem? 

Eftersom jag sedan tidigare är väl inlyssnad på Afzelius musik och därav även hans texter,

så har jag utvecklat en hypotes om att Afzelius egna politiska uttryck passar bra ihop med 

den politiska miljön under musikrörelsen i Sverige på 70-talet. För att få svar på dessa 

frågor och undersöka för min hypotes, så ska jag först med hjälp av en egen analys att 

försöka identifiera politiska uttryck i Afzelius texter från albumet Innan tystnaden (1982). 

Mitt syfte är alltså att att försöka identifiera de politiska uttrycken i Afzelius texter, och ta 

reda på vad han uttryck hade för syfte med dem. 

Frågeställningar

• Vad kan man finna för politiska uttryck i Björn Afzelius låttexter?

• Vad hade Björn Afzelius för syfte med sina politiska uttryck?

1.2 Tidigare forskning

I mitt sökande efter tidigare forskning, så har jag sökte efter forskning om den svenska 

musikrörelsen och Björn Afzelius. Det jag har funnit är Alf Arvidssons bok Musik och politik
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hör ihop: diskussioner, ställningstagande och musikskapande 1965-1980 (2008), David 

Thyréns avhandling Musikhus i centrum: två lokala praktiker inom den svenska 

progressiva musikrörelsen  (2009), Pernilla Bjelkenbrandts kandidatuppsats ANC-galan i 

Göteborg 1985 (2006), Lars Lilliestams bok Svensk rock: musik, lyric, historik (1998), 

Gunner Wessléns bok Björn Afzelius: en god man och bara en människa (2013) och 

Håkan Laghers bok  Proggen: musikrörelsens uppgång och fall (1999). Dessa 

undersökningar jag har funnit ligger inom de etnologiska och musiksociologiska 

forskningsfälten.

1.3. Metod och material

I mitt arbete kommer jag att utföra en deskriptiv kvalitativ undersökning. En sådan 

undersökning innebär, att istället för att samla in så mycket information rörande politisk 

musik som jag kan, så kommer jag istället att avgränsa mig till Björn Afzelius och de 

politiska uttrycken i hans musik, och lägga tyngd på hans låttexter. Gör jag inte detta så 

kommer omfånget att bli för stort, därför gör jag en deskriptiv kvalitativ undersökning 

(Arnhe 2011, 10-33)

För att identifiera de politiska uttryckssätten i Björn Afzelius texter och musik, kommer jag 

att plocka ut ett slumpmässigt utvalt album och analysera detta med Palms hermeneutiska

modell som verktyg för att få fram musikförståelsens primärfunktioner i albumet, på 

samma sätt som Marion Lamberth gjorde i sitt paper Musikens komplexa fält (Lamberth 

2012, u.s.). Modellens syfte är att den ska användas som ett verktyg för att förstå och tolka

texter, där alla delar i modellen på något sätt ska hänga ihop med varandra, för att få en 

helhetsbild av verket som ska analyseras. Jag kommer att använda den i ett musikaliskt 

hermeneutiskt syfte, och använda den till att förstå och tolka Afzelius album Innan 

tystnaden (1982). Detta kommer att ge mig en helhet utav albumet, som sedan kommer att

vara en av utgångspunkterna i min egen analys av albumet.

 I min egna analys av låttexterna så kommer jag att knyta an till Lars Lilliestams 

analysmetod av svenska rocktexter som han använder sig utav i sin bok Svensk rock: 

Musik, lyrik, historik (1998). I denna analys så har Lilliestam gjort en ”närlyssning” eller 
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”närläsning” utav texterna, där han har sökt efter återkommande teman, motiv eller uttryck 

i dessa texter. Detta kommer även min egna analys av Afzelius låttexter att handla om, fast

den lilla skillnaden att jag har valt att rikta mina analytiska glasögon på de motiv som jag 

tolkar som politiska uttryck, och se i vilken utsträckning politiska uttryck återkommer på 

albumet Innan tystnaden (1982). 

Utöver text och musik kommer jag även att försöka identifiera övriga politiska uttryck i 

Afzelius musik. Jag kommer också att använda mig utav relevanta utdrag ur 

musikjournalisten Håkan Lahgers bok Proggen – Musikrörelsens uppgång och fall (1999), 

Alf Arvidssons bok Musik och politik hör ihop: diskussioner, ställningstagande och 

musikskapande 1965-1980 (2008). Detta för att få grepp om den svenska musikrörelsen 

som Afzelius var en del av och försöka reda ut Björn Afzelius roll i detta svenska 

musikfenomen. Jag kommer även att analysera utdrag ur Stefan Bergs och Magnus 

Gerttens dokumentär Sjung ingen lovsång – en film om Björn Afzelius (2003) för att få en 

bättre förståelse vem Björn Afzelius var som person, hans politiska engagemang och de 

politiska uttrycken i hans musik. När jag har identifierat de jag själv tolkar som politiska 

uttryck så placerar jag dem i olika teman i tre olika tabeller 1. Mest förekommande teman 

för de politiska uttrycken i låttexterna, 2. Övriga teman och 3. Teman för de politiska 

uttrycken utöver låttexterna. När jag har gjort detta så sätter jag dessa teman i parallell till 

enligt Arvidsson generella tidstypiska drag för vänstervågen (Arvidsson, 2008). Till sist så 

diskuterar jag detta och drar slutsatser, bland annat vilken politisk tillhörighet jag tolkar att 

Afzelius tillhörde och vad dessa texter kan tänkas ha för funktion för honom. 

1.3.1 Urval av låttexter

Inför mitt urval av Björn Afzelius låttexter så valde jag att välja ut ett slumpmässigt album 

ur Afzelius musikarv, och detta blev slutligen albumet Innan tystnaden (1982) som 

innehåller åtta stycken låtar. För att få tag i texterna till detta album så använde jag mig 

utav www.bjornafzelius.com där alla hans låttexter finns tillgängliga. Som jag tidigare har 

nämnt så har jag en hypotes om att Afzelius egna politiska uttryck i hans låttexter stämmer

bra överens med den politiska miljön under musikrörelsen i Sverige på 70-talet. 

Man skulle kunna undra varför jag inte har valt ett album från 70-talet, med tanke på att jag
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kommer att försöka koppla Afzelius till 70-talets musikrörelse? Men i och med att jag valde 

att välja ut ett slumpmässigt album så anser jag att det blev mer intressant och en större 

utmaning att hitta paralleller från ett av Afzelius album från 80-talet. När jag började på mitt

sökande så upptäckte jag att det inte var särskilt svårt att hitta dessa paralleller, därför så 

fortsatte jag att använda detta album genom hela mitt arbete.  

1.3.2 Textanalys 

Marion Lamberths modifierade version av Palms model har jag använt i syfte att kartlägga 

alla komponenter i albumet Innan tystnaden (1982), likt en mekaniker som plockar isär en 

motor för att kunna förstå innehållet bit för bit. Detta möjliggjorde för mig att kunna förstå 

innehållet innan mitt nästa steg att analysera detaljerna i texterna.  

Jag kommer sedan att knyta an till Lilliestams analysmetod ifrån sin bok Svensk rock: 

musik, lyrik, historik (1998). Lilliestams analys som jag har valt att använda går ut på att 

finna återkommande uttryck i låttexterna, detta för att finna en röd tråd i sättet att skriva 

dem. Jag kommer att göra min analys på liknande sätt, men jag kommer att leta efter 

uttryck som jag tolkar som politiska uttryck, och se i vilken utsträckning dessa återkommer 

på albumet Innan tystnaden (1982). För att beskriva det som jag anser som politiska 

uttryck så är det ord, meningar, uttalanden och misstänkta metaforer som jag anser har en

politisk grund. Exempel på dessa kommer i avsnittet för min textanalys. 

1.3.3 Källor om Björn Afzelius

Får att få reda på mer om Afzelius, hans musik och texter har jag hämtat mycket från hans

officiella hemsida bjornafzelius.se där jag har funnit låttexter, diskografi och biografi. 

Ljudexempel på Afzelius album Innan Tystnaden som jag har valt att behandla i denna 

uppsats, fann jag på musiktjänsten Spotify, där jag hade möjligheten att lyssna så mycket 

jag ville på all släppt musik av Afzelius och även musik av Hoola bandoola band. Gunnar 

Wessléns bok Björn Afzelius: En god man och bara en människa (2013) har jag valt att 

inte använda alls i min uppsats. Faktum är att den troligtvis hade kunnat bidra med mycket

matnyttig fakta om Afzelius, men tyvärr så släpptes boken i alldeles för sent skede, då jag 

redan hade kommit väldigt långt i mitt arbete med min uppsats. 
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Håkan Lahgers bok om den svenska musikrörelsen Proggen – musikrörelsens uppgång 

och fall (1999) som jag läste för att försöka få en bild av detta musikfenomen som jag 

visste att Afzelius var en del, och försöka även få reda på vilken roll han hade. Har även 

kollat på Stefan Bergs och Magnus Gerttens dokumentär Sjung ingen lovsång – en film 

om Björn Afzelius (2003) i samma syfte, där jag bland annat fick ta del av intervjuer med 

Afzelius familj och vänner om Afzelius och musikrörelsen. Det man få ta i beaktning med 

dessa två sistnämnda är att de inte är vetenskapliga arbeten utan journalistiska. Och 

journalistik behöver inte vara sanningsenliga och de kan även vara vinklade, till exempel 

till Afzelius fördel eller nackdel. Så när jag tolkar informationen ur dessa så kommer jag att 

göra det med en nypa salt, annars så kan mitt arbete betraktas som icke trovärdigt. 

Anledningen till att jag inte har använt mig utav David Thyréns avhandling Musikhus i 

centrum: två lokala praktiker inom den svenska progressiva musikrörelsen (2009), är att 

jag anser att den fakta jag kunde ha användning av från denna avhandling, till största del 

en upprepning av den fakta jag har nämnt ovan av Gertten, Lagher och Arvidsson.

1.3.4 Litteratur

Arvidssons syfte med sin bok Musik och politik är att beskriva de tidstypiska mönstren för 

hur musik och politik länkades samman på ett generellt plan under perioden 1965-1980, 

bland annat hur vänstervågen påverkade dåtidens musik och tvärtom. Även utföra en 

studie av relationen mellan musik och samhälle. Djupare studier om genrer, estetik, 

variationsrikedom och social dynamik redogör han i avslutningen av boken. Hans 

frågeställningar är 1. Vilken argumentation fördes kring musik under perioden 1965-1980?

och 2. Vilken musik konsumerades och producerades under perioden 1965-1980? I en 

mer utförlig beskrivning av frågeställning nr 2, vill Arvidsson ta reda på vilken estetik som 

direkt eller indirekt hängde samman med diskussionerna kring musikens omvärdering, nya

uttryck och nyproduktion (Arvidsson 2008, 10-12).

Arvidssons metod är huvudsakligen utformad efter en diskursplan. En diskursplan som 

handlar om hållningar och åsikter som han har tagit ur offentliga handlingar, framförallt 

texter. Bland annat musikkritik, musikjournalistik, grammofonskivor, musikevenemang, 
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musikdebatter och artistporträtt i olika tidskrifter och hemsidor. I bokens innehåll tar 

Arvidsson upp Vänstervågen, hur den såg ut och hur den verkade i det svenska kulturlivet.

Han diskuterar de politiska processerna på de olika musikfälten och genrer, bland annat 

vad i musiken som kunde klassas som politiska ställningstagande. Han diskuterar ”den 

nya musiken” som växte fram ur den svenska musikrörelsen, hur den skapades, hur den 

var konstruerad och hur den gavs ut. Han diskuterar väldigt mycket om låttexterna och 

dess innehåll, vad som var vanliga teman och så vidare. Han beskriver kortfattat ett antal 

kommunistiska och socialistiska politiska partier och dess roll i kulturdiskursen, och även 

vad de stod för och ville förmedla. Han presenterar även en rad musikikoner och förebilder

under den här tiden och även hur en musiker skulle vara konstruerad för att kommunister 

och socialister skulle acceptera och ta dem till sig (Arvidson 2008 sid 10-12, 97-117, 326-

341).  

Enligt Arvidsson delades musiken upp i två stycken kategorier under perioden 1965-1980, 

och dessa kategorier var enligt vänstervågen ”den bra musiken” och ”den dåliga musiken”.

Under den här tiden  var vänstervågen och socialismen väldigt påtaglig, och skulle man 

göra ett socialistiskt ställningstagande så skulle man också vara för ”den bra musiken”. 

Musiker som spelade ”bra” musik skulle spela med spelglädje, fantasi och lekfullhet. Viljan 

och ambition att söka nya uttryck var oerhört uppskattat och innehållet i texterna vägde 

tungt. Musikens funktion var också avgörande för kategorin, funktioner som fungera ihop 

med arbete och dans, vara frigörande för publik och musiker, skapa självförtroende och 

identitet genom att få utrymme att få känslor och ståndpunkter. Kännetecken på den 

”dåliga” musiken var den som spelades korrekt, utan fantasi, perfektionistiska och virtuosa 

stycken där den tekniska skickligheten till största del skulle beundras. Även musik som 

producerades för ekonomisk vinning ansågs som kapitalistisk och förkastlig, att till 

exempel försörja sig som studiomusiker var inte acceptabelt inom dessa kretsar 

(Arvidsson 2008, 362-369 ). 

Denna tiden var en tid då musik och vänsterpolitik gick hand i hand och protestsångaren 

var en personifiering av engagemang, vars låttexterna var ett sätta att sprida den 

socialistiska ideologin. Arvidsson plockar ut några av de som han anser var generella 

tidstypiska drag för vänstervågen under åren 1965-1980. Som musiker så skulle man vara 
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”autentisk”, och ramverket för autentisk var att man skulle vara skapad av folket 

(arbetarklassen, befrielserörelsen eller andra autentiska musiker), man skulle uttrycka sina

ställningstagande och känslor (huvudsakligen genom text) och man skulle inte skapa 

musik för ekonomisk vinning utan för sitt ursprungliga behov (Arvidsson 2008, 47, 362-

369).

2. BJÖRN AFZELIUS BAKGRUND

Under den här punkten så har jag valt att lägga ett biografiskt kapitel om Björn Afzelius 

bakgrund. Detta har jag gjort för att läsaren ska få en personlig bild av Afzelius, för att sin 

tur kunna få en djupare insikt i hans texter och musik. 

2.1 Björn Afzelius musikaliska karriär

Under 1960-talet så flyttade den unge Björn Afzelius och hans familj från Stockholm till ett 

nytt liv i Malmö. Där mötte han sin nya klasskamrat Peter Clemedsson som kom att bli 

hans framtida bandkamrat i Hoola Bandoola Band (Gertten 2003). Clemedsson beskriver 

sin kamrat som tillbakadragen och tystlåten vid sin ankomst till sin nya skolklass i Malmö, 

och han vill medge att hans självförtroende inte var på topp (Gertten 2003). Afzelius var 

redan intresserad av musik vid sin ankomst till Malmö, och snabbt presenterar hans nya 

kamrat Clemedsson honom för Mikael Wiehe. Dessa tre upptäckte snart att de hade 

gemensamma musikaliska intressen, och snart så startade de bandet Hoola Bandoola 

Band där Wiehe snart tog rollen som ledare av bandet. Clemedsson berättar att Afzelius 

upplevde en tydlig kulturkrock när han började i Hoola Bandoola Band. Afzelius själv 

älskade Elvis och var influerad av hans musik, medan de övriga medlemmarna i bandet 

var influerade av modern engelsk rock'n'roll såsom The Kinks och The Rolling Stones. 

Dessa influenser hörde väldigt tydligt i Hoola Bandoola Bands musik, vilket Afzelius fick 

acceptera och konvertera till (Gertten 2003). 

Hoola bandoola band bestod utav Mikael Wiehe (sång, gitarr, saxofon och flöjter), Björn 

Afzelius (sång, gitarr och tamburin), Peter Clemedsson (sologitarr, sång och munspel), 
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Povel Randen (piano, elpiano, trombon, dragspel och sång), Arne Franck (bas, elgitarr och

sång), Per-Ove Kellgren (trummor och sång) och senare även bröderna Håkan (slagverk) 

och Göran Skytte (dragspel, trumpet). Hoola bandoola band var en rockband-konstruktion 

där man sjöng på svenska och blandade elektriska instrument med akustiska. De 

experimenterade med många olika instrument och det kan vara ett tidstecken under 

musikrörelsen, då man uppmanades att skriva egen musik och experimentera med nya 

uttryck. Deras musik är väldigt rytmisk med mycket trummor och slagverk, och soundet 

påminner en del om Bob Dylans album Highway 61 revisited (1965) där Dylan har en 

liknande instrumentering. Kan möjligtvis ha varit en stor inspirationskälla från Hoola 

bandoola bands sida (Rebelle records AB 2013). 

          

Afzelius berättar att han under början utav 1970-talet uppnådde en ny nivå av politiskt 

medvetande. Han stötte på och började umgås med narkomaner, alkoholister, kåkfarare 

och uteliggare. Som han insåg var ett bottenskikt som det socialdemokratiska samhället 

försökte gömma undan och inte ville kännas vid. Denna verklighet hade han tidigare inte 

sett ifrån sin skyddade folkhemsmiljö (Gertten 2003). Hoola Bandoola Bands musik 

präglades tidigt av samhällskritiska texter och tog upp samhällsfrågor såsom de jag skrivit 

ovan, rättvisebegrepp och frihetsbegrepp. Dessa budskap ansåg de vänsterpolitiska 

partierna var något som tilltalade dem, vänstern erbjöd bandet sin gunst, bandet 

accepterade detta, blev tydligare i sitt politiska budskap och tilldelades rollen som 

vänsterns hovsångare (Gertten 2003). 

Men under mitten utav 1970talet talet började fogarna i Hoola Bandoola Band att spricka. 

Afzelius berättar att trycket från vänstern och dess sympatisörer blev för högt, och snart 

blev medlemmarna i bandet ”Jesus-gestalter” och förväntades att ha svar på alla 

samhällsfrågor (Gertten 2003).

I mitten utav 1970-talet släppte Afzelius sitt första soloalbum Vem är det som är rädd? och 

1976 släppte han sitt andra För kung och fosterland, musikjournalisten Håkan Lahger vill 

mena att han med detta album var väldigt provokativ mot vänstern. Detta uttalande 

hänvisar han till albumomslaget, där han ligger barbröstad på en madrass och håller en 

sverigeflagga i handen. Lahger vill hävda att det var så fel det bara kunde bli för en 

proggartist i Sverige under 1970-talet. Detta kunde tolkas som en patriotisk gest, och att 
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vara patriot menar han inte var okej inom vänsterkretsarna. Men även musiken på detta 

album menar Lahger var provocerande. Han beskriver den som en hårdnackad boogie-

rock, som han hävdar absolut inte låg i ramarna för vad som var acceptabelt att 

experimentera med som proggartist i Sverige, hade han hållit sig till psykadelisk rock eller 

jazz så hade det varit helt acceptabelt hävdar han (Gertten 2003). 

Enligt min egen åsikt om omslaget, så är jag på ett plan redo att hålla med Lahger om att 

det kunde vara provokativt gentemot proggrörelsen under den här tiden. Med 

Sverigeflaggan så tror jag kan tolkas som en patriotisk gest, vilket jag tror kan provocera 

proggrörelsen pga av att denna rörelse till största del är vänsterinriktad. Och vänstern på 

den här tiden var allt för internationell solidaritet och att sudda ut landsgränserna. Men det 

är just när jag förhåller mig till Arvidssons beskrivning av vänsterrörelsen under denna 

tiden som jag anser detta (Arvidsson 2008, 47). Hade albumet släppts idag så hade jag 

antagligen sett omslaget som provokativt gentemot den växande nationalismen i Europa.

När Björn Afzelius avled av sin cancer år 1999 så hade han släppt sjutton soloalbum, sex 

stycken med sitt husband Globertrotters, fyra stycken med Mikael Wiehe och åtta stycken 

med Hoola Bandoola Band. Han sålde hundratusentals skivor och turnerade ständigt i 

Sverige, Norge och Danmark under hela sin karriär (Rebelle records AB 2013, Gertten 

2003). Detta trots att flera av de svenska journalisterna under hela hans solokarriär hade 

skrivit negativt om honom med rubriker såsom ”Den mest avskyvärda plattan hittills” 

(Gertten 2003). Lagher berättar att det inte fanns någon gräns i journalisternas i Sveriges 

hat för Afzelius, inget var bra helt enkelt. Detta anser han beror på att Afzelius gick sin 

egen väg musikaliskt och struntade fullständigt i den musikaliska utvecklingen i världen, 

men samtidigt så blev han bara mer och mer populär. Detta fenomen retade gallfebern på 

journalisterna och även Lahger själv berättar han en intervju i Gerttens dokumentär Sjung 

ingen lovsång – en film om Björn Afzelius (2003). Men Lahger vill ändå hävda att Afzelius 

ändå står som vinnare i efterhand. Han säger att Afzelius kör sin boogie-rock som om 

inget har hänt i världen! Men poängen är att han vinner detta historiskt sätt, för de progg-

artister som försökte hänga på de moderna sounden, ofta blev väldigt misslyckat (Gertten 

2003). 
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Men undantaget kan man faktiskt hitta i Norge, i två recensioner av Innan Tystnaden tagna

från Afzelius hemsida skrivna av Tore Neset (1982) och Tore Olsen (1983) i den norska 

tidningen Puls, där man inte kan finna ett enda ont ord om Afzelius musik i stor konstrast 

till det Lahger berättar. Istället hyllar de Afzelius som en musikalisk rockmusiker som 

varierar mellan dansanta rytmer och vackra ballader, han liknas också som en Dylan som 

sjunger på skånska (Rebelle records AB 2013).

Trots att Azelius ständigt blev nedskriven, så var han ändå oerhört folkkär under sin 

karriär, Wiehe hävdar att hans och Afzelius typer av personligheter är väldigt synliga och 

slår igenom musiken. Wiehe beskriver Afzelius personlighet såhär i Håkan Lahgers bok 

Proggen (1999):

                          Han var en helt vanlig och enkel kille som kunde prata fiske och fotboll,

                          brudar och boxning. En helt annan sort än den mer förskolelläraraktige

                          och intellektuelle Mikael Wiehe. Båda är sociala personer, men Björn

                          Afzelius var det på ett folkligare vis. 

                                                                                                               (Lahger 1999, 35f)

                    

Wiehe berättar också vid ett annat tillfälle i en intervju i Gerttens dokumentär Sjung ingen 

lovsång om en gång då de turnerade tillsammans i Norge. Afzelius hade nyligen släppt sin 

hit Tusen bitar, och de skulle stanna ute på landsbyggden vid ett konferenscenter för att 

äta, och Statoil var där och hade konferens. Det var fullt i lokalen, men de fick plats vid ett 

bord i hörnet. När de Statoilanställda fick syn på Afzelius, så ställde de 300 matgästerna 

sig upp och sjöng Tusen bitar. Wiehe ville mena att detta var ett bra exempel på hans 

popularitet (Gertten 2003). 

2.2 Aktivisten Björn Afzelius  

                                              

Förutom sin musik, har Afzelius även gjort sig känd för sitt politiska engagemang och 

välgörenhetsarbete. Han har även blivit beskriven som aktivist i flera sammanhang. I detta 

avsnitt ska jag utreda på vilket sätt han var politiskt engagerad, vad för typ av 

välgörenhetsarbete han utövade och om Afzelius kan sättas under benämningen aktivist.

I en intervju i Gerttens dokumentär Sjung ingen lovsång (2003) berättar Afzelius vän och 

bandkamrat från Hoola Bandoola Band Göran Skytte. Så beskriver han Afzelius som till 
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skillnad från många andra i de vänsterpolitiska kretsarna, var en person som inte bara 

snackade. Han satt inte bara och diskuterade solidaritet utan han hävdar att Afzelius 

utförde solidaritet (Gertten 2003). 

I en intervju i SVT från början av 2000-talet, så talar Thorsten Flinck om Afzelius som han 

kallar sin enda hjälte. Han berättar om en gång då Ulf Dageby satt hemma hos Afzelius i 

Göteborg då telefonen ringer. Det är en person som ringer från något typ av 

solidaritetsprojekt för Palestinier i Gazaremsan, och han frågar om Afzelius kan tänka sig 

att spela på deras insamlingskonsert. Afzelius berättar ödmjukt att han tyvärr är i Norrland 

vid det datumet med sitt dåvarande band. Men i nästa andetag så säger Afzelius att han 

ska uppträda på ett utsålt konserthus veckan efter det föreslagna datumet, och att de 

istället kan få vinsten därifrån (Flinck 2013). Flinck kommenterar denna händelse med att 

säga följande:

                                                

                     Okej killen var rik, jävligt rik! Smed-sonen tjänade en och annan 

                     krona, men ändå är det inte alla som skulle göra det! Och det tar de 

                     här grisarna inte upp för fan nånting om va!? Han hade kuk för fan!

                                                                                                            (Flinck 2013)

Med ”grisarna” så hänvisar han till den svenska journalistkåren som han anser av fel skäl 

har smutskastat Afzelius under hela hans karriär.

Afzelius vän och kollega Francesco Ippolito berättar om gångerna de båda satt på en 

restaurang i byn Castlevecchio i Italien där Afzelius hade semesterhus. De smed planer 

om vilka projekt de skulle göra härnäst. Ippolito bekräftar att det ofta handlade om 

solidaritetsprojekt i andra länder, i form utav insamlingskonserter till olika organisationer. 

Han berättar bland annat om gångerna när de hjälpte till att samla in pengar till ett socialt 

center i Santiago i Chile, utsatta palestinier och ett kulturhus i Managua i Nicaragua. 

Han berättar även vilken lycka de kände när de kom tillbaka tillbaka till Castlevecchio och 

berättade för sina italienska vänner att det sociala centret i Santiago och kulturhuset i 

Managua nu stod klart för befolkningen att använda (Gertten 2003).

Afzelius var under sin karriär väldigt engagerad i Kuba och han har själv uttalat sig om att 

han var en inbiten Castronist och stödde revolutionen till 100 % under många år. Tills en 
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dag då han gjorde en observation nere på Kuba som ledde till att han hamnade i en 

personlig kris. Han upptäckte till sin förskräckelse att revolutionen hade gått fel och att det 

nu var en ny diktatur på Kuba. Detta resulterade i sin tur att han skrev en hel bok om 

denna personliga kris vid namn En gång i Havanna som släpptes år 1993.   

En person som kan bekräfta Afzelius nära relation till Kuba är den förra utrikesministern 

Pierre Schori, som berättar att Afzelius ofta vände sig till honom för att be svenska staten 

att skicka bistånd till det kubanska folket. Han berättar även att Afzelius metoder inte alltid 

var efter de lagliga spelreglerna. Han hävdar att Afzelius hade hemliga kontakter på Kuba 

som han inte ville avslöja, avslutar han med att avslöja att Afzelius under två års tid 

smugglade stora summor pengar till Kuba i sin gitarr, som han sedan delade ut till de 

politiska fångarnas familjer (Gertten 2003). 

Afzelius deltog även i ANC-galan: svensk rock mot Apartheid i Göteborg år 1985, detta var

en politisk aktion till stöd för den Sydafrikanska organisationen ANC (Afrikanska 

Nationalkongressen) och deras arbete för att svarta skulle få bättre inflytande i landet och 

detta gjorde de genom att motarbeta apartheid. Detta apartheid kan man beskriva som 

lagar som användes i Sydafrika som ett verktyg för att dela upp maktpositioner och 

rättigheter i det sydafrikanska samhället. Dessa lagar ansåg ANC var diskriminerande, 

därav motståndet gentemot det. Under denna gala ställde sig ett antal svenska kända 

artister på scenen, bland annat Afzelius för att visa sin solidaritet gentemot ANC, även den

dåvarande statsministern Olof Palme ställde sig på scenen under kvällen och höll ett tal 

om apartheidfrågan (Bjelkenbrant 2006, 7-11).   

Med denna informationen bakom sig kan man ju sedan spekulera om Afzelius går under 

benämningen aktivist eller ej? I boken Musik och politik hör ihop (2008) definierar 

författaren Arvidsson en aktivist på följande sätt:

                              Med beteckningen aktivist syftar jag på typ av musiker vars 

                              framträdande i offentligheten följde ett nytt mönster. De utgick 

                              primärt från politiskt engagemang i någon organisation och 

                              uttryckte sig med musiken som medel.

                                                                                                     (Arvidsson 2008, 312-313)   
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Om man väljer att gå efter Arvidssons definition och även väljer att tro på det som Afzelius 

vänner säger om honom, så finns det mycket som tyder på att han kan gå under 

benämningen aktivist. Om han var partitrogen eller var medlem i någon politisk 

organisation har jag tyvärr inte kunnat fastställa. Men i svaret på ett email jag skickade till  

Wiehe angående Afzelius politiska hållning, berättar Wiehe att Afzelius var socialist (se 

bilaga, sid 30). När man ser på händelserna som personerna ovan berättar om Afzelius så 

har han använt sin musikaliska kompetens för att engagera sig i välgörenhet och humana 

solidaritetsprojekt. Inte minst tydligt på ANC-galan, pengarna han skänkte till det 

palestinska insamlingsprojektet efter sin konsert på konserthuset i Göteborg och faktumet 

att han enligt Pierre Schori smugglade stora summor pengar till de politiska fångarnas 

familjer under två års tid. Även de teman han behandlar i sina låttexter tyder på ett politiskt

engagemang, vilket jag återkommer med till i en analys i senare avsnitt (Gertten, 2003).

3. MUSIK OCH POLITIK

3.1 Den svenska musikrörelsen och det politiska klimatet

I detta avsnitt ska jag redogöra vad den svenska musikrörelsen under 1970-talet var för 

något och vad den innebar för det svenska musiklivet, och även redogöra kort för det 

politiska klimatet i Sverige under den här tiden.

I slutet utav 1960-talet skedde en stor attitydförändring inom det svenska kulturlivet. En ny 

generation musiker, konstnärer och skådespelare ställde sig upp och ville ha förändring. 

Musiker såsom Mikael Wiehe och Ulf Dagerby lämnade sina respektive jazzband, låste in 

sina blåsinstrument, skaffade sig elgitarr och startade rockbanden Hoola Bandoola Band 

och Nationalteatern. Bandet Kebnekajse gjorde samma sak fast med den svenska 

folkmusiktraditionen och bytte fiol och nyckelharpa mot elektriska instrument och spelade 

klassiska folkmusikstycken på distade gitarrer. Låtskrivare som

Cornelis Vreeswijk, Fred Åkerström och Bob Dylan med sina samhällskritiska texter 

inspirerade en helt ny generation av protestsångare såsom Björn Afzelius och Jan 

Hammarlund. Banden Träd, gräs och stenar och Samla mammas manna spelade 

psykedelisk rock, Contact blandade gitarr och fiol och fria teatergrupper dök upp på 
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teaterscener och caféer överallt i storstäderna (Lahger 2002, 9-11). 

Musikrörelsen representerade det fria kulturskapandet och började som en motreaktion 

mot den kommersiella marknaden. Man ville kunna skapa sin musik och kultur med fria 

tyglar och samtidigt kunna synas, spela in skivor och spelas på radio utan att behöva rätta 

sig efter den kommersiella marknaden. Därför startades en våg av små självständiga skiv- 

och distributionsbolag över hela landet som bland annat SAM-distribution, Nacksving, 

MNW och Silence. Dessa bolag jobbade för att ge alternativa band och musiker chansen 

att släppa sin musik, och de ordnade även speltillfällen, och kulturfester där dessa musiker

och även teatergrupper och konstnärer fick chansen att visa upp sig.

En av dessa kulturfester var den historiska Gärdefesten som startade år 1970 i Stockholm.

Planeringen för denna fest började redan år 1969 och då var tanken att den skulle hållas 

på Skeppsholmen i Stockholm, men efter att arrangörerna tagit sig igenom 19 

kulturpolitiska instanser tar tillslut Byggnadsstyrelsen beslutet att femtiotusen kronor måste

betalas i depositionsavgift för hyran av marken ute på Skeppsholmen. Efter att 

arrangörerna vände ut och in på sina fickor och insåg att de aldrig skulle kunna få ihop så 

mycket pengar, så bestämmer man tillslut att ha festen på Gärdet i Stockholm i stället 

(Lahger 1999, 83-97). 

Leif Nylén som var en utav arrangörerna och trummis i Blå Tåget, berättar att för honom 

personligen så föddes musikrörelsen mellan den första och andra Gärdefesten, gå grund 

av att Gärdefesten var så representativ för de nya musikstilarna som skapades under den 

här tiden, han formulerar det såhär:

                         Det var två stycken 1970 och den andra var mycket bättre organiserad. Man kände 

                         att vi har massa resurser om vi vill. Inför den andra festen så visste man att den fanns

                         en massa band och en massa musiker och att det skulle komma hemskt mycket 

                         folk. Det visste man inte innan den första. Nu kände man att detta var en rörelse 

                         som kunde utmana det kommersiella musiklivet och bygga upp något eget.

                                                                                                                                    (Lahger 1999, 88)  

När musikrörelsen växte och blev stark kunde inte detta undgå de politiska partierna, fallet 

med Hoola Bandoola Band där de vänsterpolitiska partierna tog bandet under sina vingar 
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och ansåg att de talade samma språk. Detta skedde även med andra band i musikrörelsen

och även de nya små självständiga skiv och distributionsbolagen som gav ut deras musik. 

Partiernas bokbord började synas på kulturfesterna, konserter och andra platser där 

musikrörelsen gjorde sig representativa för att visa sitt stöd för rörelsen och även rekrytera

nya partimedlemmar (Gertten 2003).

Ett av de partier som var framträdande i sitt stöd för musikrörelsen var KFML  

(Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna), som vid riksdagsvalet år 1970 bara fick 

20.000 röster vilket ledde till att partiet samma år splittrades till två mindre partier. 

Muraren Frank Baude blev ledare för KFML(r) (Kommunistiska Förbundet Marxist-

Leninisterna revolutionär) i Göteborg och Gunnar Bylin blev ledare för Skp (Sveriges 

Kommunistiska Parti) i Stockholm. Bägge partierna började snabbt att leta sympatisörer i 

musikrörelsen och splittringen av KFML ledde även till en splittring i musikrörelsen. De två 

partierna avskydde varandra och tog beslag på olika skiv-och distributionsbolag så fort de 

hann, och musikrörelsen släppte och distribuerade inte längre musik inom en och samma 

rörelse. Denna konflikt mellan dessa partier genomsyrade hela musikrörelsen enda fram 

till den dagen då rörelsen tillslut löstes upp helt i slutet av 1970-talet (Lagher 1999, 182-

185).

En rörelse som från början handlade om fritt konstnärskap och en motreaktion mot 

kommersialismen, växte och blev mycket större och bredare, det handlade tillslut inte 

längre bara om kultur. Man använde istället kulturen som ett vapen för att få ut ideologiska 

och politiska budskap, och detta tog partier till vara på. Arvidsson tar upp ett antal 

generella drag i sin bok Musik och politik hör ihop (2008) som han anser är tidstypiska för 

vänstervågen under den här tiden:

• Engagemang (politiskt och kulturellt) 

• Medvetenhet (orättvisa politiska systemet världen över) 

• Egenaktivitet (lita till egna krafter)

• Kollektivet (motstå den unike individen, social samvaro som drivkraft)

• Ungdomen (framtiden och utvecklingens förkämpar)

• Arbetarklassen (subjekt i kulturdebatt och massmedial samhällsbevakning) 
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Punktuppställning 1. (Arvidsson 2008, 47)

Det fanns medlemmar i musikrörelsen som likt Afzelius och hans Hoola Bandoola Band 

tyckte att trycket från de politiska krafterna blev för starkt och ansvaret om att få ut rätt 

politiska budskap i musiken blev för stort, och på något sätt försvann magin som fick dem 

att börja någonstans på vägen (Gertten 2003).

4. ANALYS AV ALBUMET ”INNAN TYSTNADEN”

4.1  Enligt Palms hermeneutiska modell 

I det här avsnittet kommer jag att använda mig utav Anders Palms hermeneutiska modell. 

Palm använder den som ett verktyg för att förstå och tolka texter, där alla delar i modellen 

på något sätt ska hänga ihop med varandra för att få en helhetsbild av verket som ska 

analyseras. Men i detta fall så kommer jag att använda mig utav Marion Lamberth 

modifierade version av modellen som hon presenterar i sitt paper Musikens komplexa fält 

(Lamberth 2012, u.s.). Hon använde den i ett musikaliskt hermeneutiskt syfte för att istället

förstå och tolka ett musikaliskt verk. Med andra ord så kommer jag att utgå ifrån hur jag 

själv tolkar det utefter denna modell. Konsekvenser med en hermeneutisk tolkning är att 

jag just utgår efter min egen tolkning, och därmed finns det en risk att nästa person tolkar 

det helt olika. Jag kommer att plocka ut dessa kategorier var för sig, och tillsammans 

kommer dessa att ge mig en helhetsbild av Afzelius album Innan tystnaden. Denna 

helhetsbild kommer att ge mig en bättre förståelse för albumets musikaliska innehåll, som i

sin tur kommer att hjälpa mig att göra min egna analys i senare avsnitt.
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Figur 1. (Lamberth 2012, u.s.)

Björn Afzelius album ”Innan Tystnaden”                                           

- ett hermaneutisk närmande enligt Palms modell

Kort introduktion till de olika aspekterna

Upphovsman: Vem som är kompositör till musiken och kort vem han var.

Kunskap: Hur upphovsmannen är musikaliskt skolad.

Språk: På vilket sätt musiken är presenterad rent musikaliskt.

Tid: Vilket är och vilken samtid musiken gavs ut.

Rum: Under vilka omständigheter i samtiden som musiken släpptes.

Ideologier: Om det låg några politiska/filosofiska/religiösa ideologier bakom musiken.

Interartefakter: Dålda artefakter som man kan hitta i musiken som kan ge nya vinklar och 

slutsatser om musiken.

Recipient (Mottagare): Till vilken målgrupp som musiken är skriven för.

Musik: Titeln/titlarna på musikstycket/styckena. 
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Upphovsman:        Björn Afzelius (1947-1999) Svensk musiker och låtskrivare, proggartist,

                               känd som en del utav proggbandet Hoola Bandoola Band, sin

                               solokarriär, folkkär artist i Sverige, Norge och Danmark (Rebelle           

                               records AB 2013).

Kunskap:              Björn Afzelius var självlärd, fostrad i den svenska musikrörelsen under

                              1970-talet, influenser från engelska rock'n'roll traditionen,  

                              protestsångarna John Lennon och Bob Dylan (Gertten 2003).

Språk:                    Afzelius backas upp av rockbandet Globetrotter. Instrumentering:        
                                1. Medan bomberna faller: solosång, trummor, elgitarr, elbas orgel,

                                 akustisk gitarr.

                                2. Sång till friheten: solosång, akustisk gitarr, flöjt,

                                 elgitarr, trummor, congas. 

                                3. Häxjakt: solosång, trummor, 

                                saxofon, trumpet, piano, elgitarr, elbas. 

                                4. Flickan i snön: solosång, piano, trummor, elgitarr, orgel, synth. 

                                5. Absolut solar plexus: solosång,

                                   piano, elgitarr, elbas, orgel, trummor. 

                                6. Minnenas kväll: solosång, elbas, elgitarr, saxofon. 

                                7. Man kan inte äga varann: piano, solosång.

                                8. Till min kära: elgitarr, elbas, solosång, piano, trummor, körsång, 

                                    dragspel (Rebelle records AB 2013). 

Överlag melodiös rock'n'roll  med inslag av bluestolvor, Afzelius är bitvis aggressiv i sitt 

sätt att sjunga, melankoliska partier, acapella, i det stora hela en bred musikalisk 

produktion (Rebelle records AB 2013).

                                                                                                   

Tid:                     Albumet släpptes år 1982 i efterdyningarna av att 

                             musikrörelsen dog ut i slutet utav 1970-talet.  

Rum:                   Afzelius släpper sitt sjunde solo-album sedan han lämnade 
                             Hoola Bandoola band.                            
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Ideologier:           Socialism men som en del av musikrörelsen under 1970-talet 

                              så kan han möjligtvis ha delat dess ideologi om konstnärlig frihet 

                              och mot kommersialismen. 

Interartefakter:   Elektriska instrument som ofta byttes ifrån akustiska under den här 

                              tiden. Har andra musiker/låtskrivare givit intryck på detta album?

                               

Recipient (Mottagare):   Kommersiell publik, Arbetarklassen, vänster-politiska 

                                         anhängare eller hade han ingen bestämd målgrupp alls?

Musik:                  Björn Afzelius album Innan Tystnaden med spåren: 

1. Medan bomberna faller

2. Sång till friheten (melodi skriven av Silvio Rodriguez)

3. Häxjakt!  

4. Flickan i snön

5. Absolut solar plexus (svensk cover på Bob Dylans låt ”Positively 

4th  street)

6. Minnenas kväll

7. Man kan inte äga varann

8. Till min kära

                                                                                                     (Rebelle records AB, 2013)

4.2 Analys av låttexterna

I detta avsnitt ska jag göra en analys av låttexterna i Afzelius album Innan tystnaden.  

Jag kommer att knyta an till Lilliestams analysmetod i sin bok Svensk rock: musik, lyrik, 

historik där han väljer att leta efter återkommande uttryck i låttexter. Jag kommer att göra 

min analys på liknande sätt, men jag kommer istället att leta efter uttryck som jag tolkar 

som politiska uttryck och se i vilken utsträckning politiska uttryck återkommer på albumet 

Innan tystnaden. Resultatet kommer jag i senare avsnitt använda i min diskussion om de 

politiska uttrycken i Afzelius musik överlag. 
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Spår 1: Medan bomberna faller

I denna sången upplevs Afzelius oerhört aggressiv i sitt skrivande, han kastar ur sig 

verbala attacker på alla håll och kanter. I första versen avslutar han med raden: ”Så när 

bomberna faller över Palestinas barn, i tältlägren i södra Libanon, då står jag mitt i kyrkan 

och frågar hycklarna vem de utvalda ska bränna nästa gång.” När man slår ihop denna 

textraden med det jag tidigare har skrivit om Afzelius ekonomiska stöd till palestinier, drar 

jag slutsatsen att han personligen var väldigt engagerad i denna politiska fråga.

I andra versen kritiserar han personer som strävar efter rikedom, och lyfter fram de som 

arbetar för liten lön som martyrer, vilket kan tolkas som kritik mot klassamhället. Även 

egoismen att bara tänka på sig själv och strunta i andra människor, kanske till och med en 

kritik emot hela individualismen. I tredje versen kritiserar han journalister och anser att de 

gör vad som helst för en löpsedel och en stor lönecheck. Detta kan möjligtvis vara 

hämnden för all kritik som Afzelius har fått av den svenska journalistkåren under sin 

karriär, som Flinck berättar om i tidigare avsnitt. Detta kan vara ett försök till upprättelse. 

Han talar senare om att politiska ideal har blivit mode, och att de som tar den på allvar 

kommer i kläm på grund av en oseriös inställning. I samma vers skriver han också ”Hur 

ska en sleten gruvarbetare, satsa på livskvalité? Hur ska en ensam mor förverkliga sig 

själv?” Detta tolkar jag som en kritik mot personer som tar livskvalitet och andra privilegier 

för givet, och att de som inte har detta ska respekteras. Kanske i en tid där 

självförverkligande är något man bör utöva, så har alla inte den möjligheten, och det ska 

inte förglömmas. 

I sista versen uppmanar han folk som kämpar för sin sak, allt från de som demonstrerar för

nedrustning och fred till de som slåss för dagisplatser till sina barn, att fortsätta kämpa. 

Han avslutar texten med: ”Ja, till er vill jag säga: Den här sången är till er! För ni är de 

enda hjältarna vi har.” Med tanke på att det här albumet släpptes i början av 1980-talet i 

efterdyningarna av musikrörelsens fall, är det möjligt att han med den sista raden hänvisar 

till ett minskande politiskt engagemang. I och med att det politiska engagemanget var så 

intensivt och utbrett under 1970-talet, anser jag att det inte alls vore konstigt om det 

politiska engagemanget dalade i Sverige efter musikrörelsens fall. 
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Spår 2: Sång till friheten

I denna sången är det väldigt tydligt att Afzelius skriver om någon han håller kär, och vem 

det är står tyvärr oklart. De politiska uttryck jag kan finna i denna sången, är i den andra 

versen som går: ”Friheten är ditt vackra namn. Vänskapen är din stolta moder. Rättvisan 

är din broder, freden är din syster, kampen är din fader, framtiden ditt ansvar.” I denna 

raden tolkar jag det som att Afzelius vill förklara för sin kära vilka privilegier och ansvar 

denne har för frihet, vänskap, kamp och rättvisa i sitt liv. Och att denne ska visa respekt 

och hänsyn till dessa som om de vore dess egna familjemedlemmar. 

Spår 3: Häxjakt! 

I denna sången tyder det på att Afzelius har en personlig kris inom sig, detta om vad som 

är sant och inte. Han gör en liknelse om den förre socialdemokratiska statsministern Olof 

Palme, att för några år sedan upplevde Afzelius att allt han uttalade sig om var fel, men att 

allting han uttalade sig om nu var helt sant. När han sedan använder sig av uttrycket ”att 

sälja ut sin bror” anser jag att Afzelius syftar till hyckleri och dubbelmoral. Han använder 

sig utav en politiker som var aktiv ”nu” som han säger, tyder på att detta förekommer i den 

samtid han lever i då han skrev denna text. Han berättar också om då han var barn, då 

han fick höra att det inte bara var spriten som kunde sätta en i fördärvet, utan även 

populärkultur såsom dans och bio. Sen avslutar han påståendet med: ”Det var 

nittonhundrafemtionio: Nu är vi äntligen på väg dit igen.” Vilket kan vara ironi där han 

menar att de gamla värderingarna är på väg tillbaka och att inte anser att det är positivt. 

Kritik mot gamla värderingar tolkar jag som kritik mot konservatism, särskilt när de gamla 

värderingarna kritiserar ny populärkultur, vilket jag anser är konservativa tankesätt. 

Spår 4: Flickan i snön

Denna sången är en berättelse om en berusad man som på väg någonstans hittar en 

flicka i snön, som har tagit livet av sig genom att skära halsen av sig. Mannen i berättelsen

står och förbarmar sig över varför en vacker flicka kan få för sig att göra något sådant mot 

sig själv, och klandrar sig själv varför han inte hittade henne tidigare. Han skriver: ”Vad är 

dette för en tid då dom unga tar sitt liv?” Vad är dette för ett land som bär döden i sin 

famn!? Detta kan vara kritik mot psykvården i Sverige som han kanske anser inte fungerar

bra, mobbning i skolan, antidepressiv medicinering eller kritik mot föräldrars vårdnad över 
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sina barn. Kanske till och med ungdomars situation överlag i Sverige och vill visa sitt 

missnöje över deras utsatthet. 

Spår 5: Absolut solar plexus 

I denna sången tolkar jag att Afzelius berättar om en vän eller flera som har behandlat 

honom dåligt, betett sig ytligt och utnyttjat honom. Han skriver: ”Jag förstår nog varför du 

går och pratar skit om mej: Jag var en gång i samma gäng som du. Men tror du att jag är 

så dum att jag vill söka mej tillbaks igen, när jag nu en gång för alla tatt mej ut?”

Det han beskriver behöver inte vara personer i fråga, det kan även vara hur Afzelius 

upplever det sociala livet i sig, eller kanske till och med  i hela det svenska samhället 

överlag han känner detta missnöje över. 

Spår 6: Minnenas kväll         

I denna sången beskriver Afzelius en kväll då han sitter på en krog och upplever gamla 

minnen. Han rabblar upp låttitlar och karaktärer från hans tidigare album, och beskriver att 

minnen överlever än själv. Han berättar också om prestationsångest och frustration över 

vilken väg man ska gå i livet. 

Spår 7: Man kan inte äga varann

I denna sången beskriver Afzelius hur han förklarar för sin flickvän/fru/sambo att han 

måste få sin egentid och hur viktigt det är för honom. Att trots att han älskar henne och inte

vill förlora henne så måste både få göra sin grej och vara ifrån varandra ibland. Han 

skriver: ”Maria, jag tycker om våra små supéer med tända ljus.Och visst njuter jag av att 

lyssna till din poesi i ditt mörka hus. Men säj aldrig mera åt mej att jag är nåt du måste ha. 

Och säj aldrig mera att du betraktar mej som din egen man. För jag blir aldrig din, du blir 

aldrig min; Man kan inte äga varann”. Detta anser jag onekligen handlar om en personlig 

upplevelse, men Afzelius kan mycket väl referera till ett som han upplever individualistiskt 

samhälle. Att man inom normen i tvåsamhet betyder att man jämt är tillsammans och att 

man har ensamrätt på varandra. 
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Spår 8: Till min kära

Denna sången handlar om en person som försöker återge hoppet hos sin käresta om 

samhället och dess makthavare. Afzelius gör referenser till folk som kämpar och har det 

sämre i andra länder såsom Vietnam, Zimbabwe, El Salvador och Nicaragua i konflikterna 

där. Han refererar även till andra personer i Sverige som kämpar för sina barn och 

rättigheter i Sverige likt hans käresta. Hans skriver: ”Se dej omkring, se dej omkring i 

världen: Människor sloss, kämpar i hela världen. Se på Vietnam och se på Nicaragua!

Se på Zimbabwe och på El Salvador!” Detta kan även vara en personlig upplevelse som 

Afzelius har haft med en av sina kära. Men det kan också referera till som han upplever en

ökad oro och minskning av tillit för makthavarna överlag i det svenska samhället, eller 

övriga världen. En lågkonjunktur kan ha legat för dörren när Afzelius skrev denna text, 

vilket bland annat kan innebära ökad arbetslöshet och minskad ekonomisk trygghet          

4.3 Analys av musiken utöver låttexterna 

Efter att ha använt mig utav Palms modell för att analysera helheten av albumet Innan 

tystnaden och identifierat de politiska uttrycken i albumets låttexter, ska jag nu se om jag 

kan identifiera övriga politiska uttryck i musiken utöver låttexterna.

Om jag utgår ifrån Arvidssons Musik och politik hör ihop, så finns det tre aspekter som jag 

kan koppla till albumet Innan tystnaden som jag tolkar som politiska uttryck. 

Den första är rockmusiken som är en utav de yttringar som enligt Arvidsson fanns i 

musiken under perioden 1965-1980. Afzelius som spelar tillsammans med bandet 

Globertrotter på albumet som använder sig i majoritet utav elektriska instrument såsom 

elgitarr, elbas och ett trumset som är typiskt för en rockbandsuppsättning. Även på vilket 

sound låtarna på albumet har med tunga gitarr-riff, snabba basgångar och gitarrsolon i 

nästan varje låt, och orgeln som ligger bakom hela tiden. Hela konstruktionen påminner 

väldigt mycket om Bob Dylan's elektriska album Highway 61 Revisited som han spelade in

tillsammans med The Band. Arvidsson menar att om man spelade rockmusik under den 

här tiden tog man samtidigt ställning till ungdomarna, vilket rockmusiken till största del 

tillhörde. Som har beskrivits tidigare anser jag att Afzelius album Innan tystnaden 

innehåller rockmusik, och om man ska gå efter Arvidsson så tar Afzelius därmed ställning 
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till ungdomarna, medvetet eller omedvetet (Arvidsson 2008, 187-179).

Den andra aspekten berättar Arvidsson att musiker under den här tiden förutsattes att 

skriva egna musikaliska stycken, och därmed kunde låttitlarna utgöra en markering för det 

politiska ställningstagandet. Som exempel använder han bland annat Gunnar Lindgrens: 

Musikunderhållning i bombplan (1967), Bertil Strandbergs: Cambodja (1973) och Putte 

Wickmans: Como en Vietnam (1973). Om man ska sätta detta i perspektiv till Innan 

tystnaden anser jag att det finns en låttitel som stämmer in på Arvidsson påstår som redan

vid titeln som markerar ett politiskt ställningstagande, så är det ”Medan bomberna faller”. 

Låttiteln kan förstås tolkas på många sätt, men själv tolkar jag titeln som konsekvenserna 

nere på marken medan bomberna faller, som piloterna i bombplanen och personerna som 

skickade dem inte ser. Och det är för mig en ställningstagande mot bombning och 

krig (Arvidsson 2008, 166-173). 

Den tredje aspekten är ”egenaktivitet” som ett av de generella dragen som var tidstypiska 

för vänstervågen under åren 1965-1980 enligt Arvidsson, som jag tagit upp i tidigare 

avsnitt. Här tycker jag att Innan tystnaden passar in av den anledningen av att Afzelius och

Globertrotter har skapat den här musiken själva i samklang med varandra. Bortsett från 

Sång till friheten där Silvio Rodriguez skrev melodin och Absolut solar plexus som är en 

svensk cover på Dylans låt Positively 4th street (Arvidsson 2008, 47). 

5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION

5.1 Sammanställning av de politiska uttrycken i albumet Innan tystnaden  

Efter att ha analyserat albumet Innan tystnaden med hjälp av Marion Lamberths 

modifierade version av Palms modell, gjort en egen analys av de politiska uttrycken i 

låttexterna och en analys av de politiska uttrycken utöver låttexterna, har jag nu 

sammanställt slutsatserna av samtliga på följande sätt.  
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Mest förekommande teman för de politiska uttrycken i låttexterna

krig                                         hopp                      det samtida politiska klimatet

internationella konflikter         kamp                     alkohol

fred                                         förtryck                  framtiden

frihet                                       makten                  ansvar

det svenska samhället           engagemang                                                                           

Övriga teman

konservatism                     individualism                ungdomen 

självmord                           hyckleri                        dubbelmoral 

kommersialism                   värderingar                  rättvisa 

militär nedrustning             arbetarklassen             kapitalism                                   

journalism                          klassamhället 

Teman för politiska uttryck i musiken utöver låttexterna

Rockmusiken: Ungdomen (ungdomsrevolt)

Låttitlarna: Medan bomberna faller (anti-krig)  

Egenaktivitet: Egenskriven text och musik

5.2 Slutdiskussion

Efter att ha behandlat den första frågeställningen i mitt arbete och identifierat de politiska 

uttrycken i Afzelius musik, har jag nu kommit fram till den punkten då jag ska behandla den

sista som handlar om vilken funktion dessa politiska uttryck hade i Afzelius musik? Ser 

man på de politiska uttrycken som Afzelius behandlar i sina låttexter, så kan man se att 

flera av dem kan kopplas samman med de generella tidstypiska drag som enligt  

Arvidsson fanns hos vänstervågen: 

Generella tidstypiska drag enligt                                Politiska uttryck i Afzelius texter

Arvidsson 2008, 47

Engagemang                                                                      Ansvar, rättvisa, kamp

                                                                                           värderingar, fred.
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Medvetenhet                                                                      Förtryck, internationella  

                                                                                           konflikter, det samtida politiska

                                                                                           klimatet, framtiden, hyckleri,

                                                                                           kapitalism, konservatism, militär

                                                                                           nedrustning, krig, makten,

                                                                                           dubbelmoral, internationella, 

                                                                                           konflikter.

Egenaktivitet                                                                       Frihet, skapa egen musik.

Kollektivet                                                                           Individualism.

Ungdomen                                                                          Framtiden, hopp, rockmusiken.

Arbetarklassen                                                                    Klassamhället.

Figur 3. (Arvidsson 2008, 47)

Denna jämförelse mellan Arvidsson (2008) och de politiska uttryck jag har identifierat i 

Afzelius texter från albumet Innan tystnaden (1982) tyder på att han inte bara delade den 

socialistiska ideologin. Utan det tyder även på att hans funktion var att sprida de 

socialistiska budskapen med sina texter och musik på sitt album Innan tystnaden (1982). 

Detta för tankarna tillbaka till musikrörelsen och hur dess ideologier är beskrivna av 

Lagher (1999) och Arvidsson (2008). En annan funktioner jag kan säkerställa är att han 

sjöng för utsatta människors vinning, det kan man se tydligt när man kopplar många av de 

politiska uttrycken ovan såsom rättvisa, frihet, fred, ansvar, kamp och så vidare med det 

humana arbetet han utförde under sin karriär. Exempelvis när han hjälpte utsatta 

människor med engagemang och ekonomiskt bistånd vilket beskrivs i Gertten (2003) och 

Lagher (1999).
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5.2 Slutord  

Man kan även se dessa politiska uttryck med kritiska ögon. Och då tänker jag först och 

främst på hans uppmanande till kamp, när han bara några rader tidigare har uppmanat till 

kärlek och fred. Detta kan tendera till dubbla budskap då han uppmanar att med våld 

bringa kärlek och fred. Jag kan självklart vända på det och mena att det inte är en kamp 

med hjälp av våld han menar, utan en kamp som ska utföras med hjälp av ideologi och 

attitydförändringar. Han gör också påhopp på personer som som strävar efter rikedom och

framgång i sina karriärer. Kan vara en egenskap som dessa människor inte behöver 

använda för att sätta sig över människor som inte är rika och framgångsrika. Individualism 

och att hålla sig själv om ryggen först och främst behöver inte vara något negativt, kan 

vara en viktig ingrediens för att nå sina drömmar. Journalister som det har hänt att han 

liknar vid personer som gör det mesta för att få en bra löpsedel, men jag har svårt att tro 

att alla journalister är av den naturen.

Bilden jag har fått av Afzelius under det här arbete är att han var en man som blev en 

symbol får något mycket större än inom ramarna för hans musikaliska gärning. För sina 

humana insatser världen över blev han även en symbol för internationell solidaritet och 

hans folkliga personlighet och hårdföra förmedling av sina åsikter gjorde honom även till 

en symbol för både det goda och det onda. Han var en mystisk figur som jag inte riktigt 

kan sätta fingret på som blandar tydliga politiska ställningstagande med luddiga. När jag 

lyssnar på Innan tystnaden är han väldigt hårdför och målmedveten i sina uttryck och 

retorik. 

Som en slutanekdot så får jag känslan att han verkade vilja hjälpa andra människor så gott

han kan, men att han ibland kanske vill det lite för mycket och det slutar med att någon 

han älskar kommer i kläm och istället blir sårad. En man vars ambition att göra gott går 

långt över vad han egentligen är kapabel till. En antihjälte som gör mycket gott i sitt jobb 

men att han som privatperson kanske inte alltid var så sympatisk.        
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5.3 Förslag på vidare forskning

I början av mitt arbete hade jag material till att göra minst en doktorsavhandling, men till  

sist lyckades jag avgränsa mig till ramarna för en kandidatuppsats. I det tidiga skedet 

upptäckte jag att det finns otroligt många trådar att dra i när det kommer till området musik 

och politik. Man kan exempelvis sätta politiska låttexter i ett landsperspektiv under 

perioden 1965-1980 som jag delvis har behandlat eller andra tidsepoker. Man kan gå 

vidare på Björn Afzelius och utreda de politiska uttrycken och dess funktioner för hela hans

karriär, genom att analysera alla hans utgivna album var för sig. 

Man kan gå vidare på vänstervågen och istället för att utreda vänstervågen i just Sverige, 

så kan man använda sig utav en global karta och utreda vänstervågen i Europa eller 

någon annan världsdel.

Hur som helst har jag många alternativ att bygga vidare på denna forskningskedja om jag i

framtiden skulle bestämma mig för att läsa till magister eller master, och jag välkomnar 

andra studenter och forskare att ta vid där jag har börjat.
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7. BILAGOR

Email konversation mellan Pontus Gill och Mikael Wiehe:

Från Pontus Gill till Mikael Wiehe 22 December:

Hej igen Mikael

Jag håller på att bli färdig med min kandidatuppsats om Afzelius, känns bra!

Men min lärare har en synpunkt på att jag inte har kunnat fastställa vart Afzelius 

personligen befann sig politiskt. Jag har kunnat fastställa med hjälp av en intervju från 

dokumentären ”sjung ingen lovsång” att han en gång i tiden ansåg sig som Castronist, 

man att han några år senare ändrade sig och skrev en bok om detta ”En dag i Havanna”. 

Och när jag läser hans låttexter och ser på hans humana gätningar, så kan jag koppla en 

hel del till socialismens byggstenar.

Jag tänkte om du har tid och lust kanske kunde ge mig lite hjälp med det här?:

Hade Afzelius någon specifik politisk hållning efter att han ändrade sig angående Kuba-
frågan?

Var Afzelius någon gång i sitt liv medlem i något politiskt parti?

Ha det gott

________________________________________________________________

Från Mikael Wiehe till Pontus Gill 23 December kl 20:48:

Hej Pontus!

Kul att det går bra!

Björn var socialist. Han kritiserade Kuba från vänster.

Vänliga hälsningar och god jul!

Mikael Wiehe
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