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Inledning

Johan Svedjedal har daterat ett protestlitteraturens årtionde mellan 1965-1975.1 Det var ett årtionde 
då stora vänsterpolitiska proteströrelser mobiliserades. Under slutet av 1960-talet expanderade 
utbildningssektorn kraftigt, vilket utgjorde en grund till att den  ”nya medelklassen” kunde växa 
fram, där det fanns ungdomar med intellektuellt och kulturellt kapital som ville skapa förändring i 
samhället.2 Bland yttre faktorer som lade grund för proteströrelsen hör också den våg av radikala 
studentrörelser som spred sig över västvärlden i slutet av 1960-talet (till exempel 1968 i Frankrike), 
och missnöje mot USA:s krigföring i Vietnam under slutet av 1960-talet.3 

Den delen av protestlitteraturen som fick störst genomslagskraft var den som ackompanjerades till 
musik. Skönlitteraturen var på nedåtgående under denna period, och för att få uppmärksamhet och 
kunna påverka var det många textskrivare som vände sig till musiken.4 Tidens genre var 
proggmusiken. Bland de mest kända band/grupper från denna period hör till exempel Blå Tåget, 
Nationalteatern, Nynningen och representanter från Grupp 8. Alla dessa grupper sjöng sånger som 
uttryckte protest och kritik mot samhällssystemet.5 Under 1970-talet var den svenska 
proggmusikrörelsen som störst. En kulmination var musikföreställningen "Tältprojektet". Under 
fem månader 1977 spelades 96 föreställningar för sammanlagt 100.000 åskådare. Huvudnummer 
under Tältprojektet var några av de mest kända proggbanden, däribland Nationalteatern och 
Nynningen.6

Enligt Johan Svedjedal går det notera skillnader mellan kvinnligt och manligt i protestlitteraturen 
under denna perioden. Han skriver; ”Mitt intryck är [...] att kvinnliga författare var mindre benägna 
än männen att ifrågasätta den liberala demokratin, även om de kunde vara minst lika kritiska till 
kapitalismen och ofta mer kritiska än männen till brister i jämlikhet och jämställdhet.” Dessutom 
påpekar han att ”kvinnor insåg värdet av att använda parlamentariska metoder för att främja 
jämställdheten – samtidigt som de hade större skäl att försvara en rösträtt som de bara haft i fyra 
eller fem decennier”.7

Själv har jag, till skillnad från Svedjedal, inte levt under denna period, och mina kunskaper om 
proteströrelsen är begränsade. Men utifrån det jag sett och hört i form av protestsånger från denna 
period, var mitt spontana intryck då jag först läste Svedjedals beskrivning om skillnader mellan 
kvinnligt och manligt är något missvisande eller åtminstone inte uttömmande förklarat. Jag tror att 
det också finns andra sätt att beskriva skillnader mellan kvinnligt och manligt i protestsångerna, och
det är något jag ska undersöka i detta arbete. Jag kommer diskutera tre sånger skrivna och 
framförda av män, och tre sånger skrivna och framförda av kvinnor, och analysera likheter och 
skillnader som kan noteras. De sånger jag valt att titta närmare på är Blå Tågets ”Den ena handen 
vet vad den andra gör”, Nynningens ”Ingenting sker mekaniskt”, Kjell Höglunds ”Häxprocess”, 
Suzanne Ostens ”Ellen sa nej”, Sonja Åkessons ”Ska bli sjuksyster jag, tralalala” och kampsången 
”Vi är många” där sångtext är skriven av Wera Stürmer. Alla dessa sånger är skrivna under åren 
1969-1974.

1 Svedjedal (2014), s. 7
2 Östberg (2002), s. 90 & Gudmundsson (2009)
3 Svedjedal (2014), s. 20
4 Svedjedal (2014), s. 14-15
5 Gudmundsson (2009), Svedjedal (2014), m. fl.
6 Informationsblad: Svensk fildatabas: Tältet
7 Svedjedal (2014), s. 9
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Musikrörelsen/proggen kring 1970

Som tidigare noterats växte en omfattande proteströrelse fram under slutet av 1960-talet, och 
musiken spelade där en viktig roll. Ibland har det gått under benämningen ”Musikrörelsen” eller 
”Proggen”. Ordet ”progg” kommer från ordet ”progressiv”, som betyder ungefär ”framåtskridande 
rörelse” och  har i politiska sammanhang fått stå för partier som vill skapa förändringar och har en 
framstegsvänlig attityd.8 Som musikrörelse är proggen bred, och håller sig inte till något enskild 
genre. Svedjedal skriver att gemensam nämnare för proggen inte handlade så mycket om vilken typ 
av musik som framfördes, eftersom det kunde innefatta allt från avancerad improvisation till 
traditionella visor, och mer standard rock och pop. Gemensam nämnare var då snarare 
produktionsvillkoren, att inom proggen tryckte man sin egen musik och skapade egna förlag, istället
för att använda sig av de större kommersiella alternativen.9

Inom proggen har det progressiva ibland fått stå för en framstegsvänlig attityd till musiken, där det 
experimenteras med nya musikaliska former, och ibland har det politiskt progressiva mer betonats –
där det är det politiska budskapet och inte musiken i sig som är progressiv. Just detta arbete avser 
fokusera på de politiskt progressiva inom proggen. Bland de mer kända proggartisterna där det 
politiskt och textmässigt progressiva betonas hör Blå Tåget, Nynningen, Hoola Bandoola Band, 
Kjell Höglund och medlemmar inom kvinnorörelsens Grupp 8 som skapade skivor med sånger där 
kvinnor sjunger. Vanliga politiska teman inom proggen är bland annat anti-kapitalism, anti-
imperialism, jämställdhetskamp och klassamarbete.10 En annan riktning under perioden var den 
Gröna vågen, som innebar miljöengagemang och flytt från stad till landsbygd.11

Proggens representanter var ofta en del av den nya medelklassen. Per Gudmundsson påpekar att det 
ofta var personer från samhällets högre skikt som sökte sig till proggen.12 Ett exempel är Blå Tågets 
medlemmar som de flesta kom från en kulturell övre medelklass.13 Det kan tyckas något ironiskt, då 
proggen ville föra en arbetarklassens talan, medan proggens främsta representanter sällan själva 
kom från arbetarklass. 

Kvinnors protestsånger, kvinnorörelsen och Grupp 8

Detta arbete avser analysera sånger skrivna av kvinnor. För detta är det inte nödvändigt att fördjupa 
sig i någon kvinnorörelse. Men de tongivande kvinnliga artister under denna perioden, som 
framförde eget politiskt budskap, utgjorde vanligtvis en del av ”kvinnorörelsen”.14

För många var kvinnorörelsen liktydig med Grupp 8 under början av 1970-talet.15 Grupp 8 bildades 
av 8 kvinnor den 8 maj 1968.16 Grupp 8:s grundare hade kopplingar till vänsterrörelsen, och de 
delade en ”traditionell marxistisk syn på klassamhällets och könsförtryckets uppkomst och 
orsaker”.17 År 1972 fanns över 40 lokalgrupper inom organisationen, med vardera omkring 8-10 
medlemmar. Ett villkor för medlemskap var att genomgå en obligatorisk introduktionscirkel. På 
Grupp 8:s agenda fanns bland annat könsrollsfrågor, rätten till fri abort och flera daghem. Precis 

8 SAOB (1954), sökord ”progressiv”
9 Svedjedal (2014), s. 16
10 Svedjedal (2014), s. 188-189
11 Nationalencyklopedin: ”Gröna vågen” http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gröna-vågen. Kan dock vara

värt att alla inom proggen inte hade miljöengagemang, vissa förhärligade tvärtom fabriker och industrier.
12 Gudmundsson (2009)
13 Svedjedal (2014), s. 171.  Flera av Blå Tågets medlemmar var sedan tidigare författare och konstnärer.
14 Se exempelvis Elgan (2001), s. 34-35
15 Östberg (2002), s. 97
16 Elgan (2001), s. 9
17 Östberg (2002), s. 75
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som huvudfåran av proggens representanter kom Grupp 8:s representanter i oftast från 
medelklassen.18 

Grupp 8 inledde sin utåtriktade verksamhet i början av 1970-talet. Det var medlemmar ur Grupp 8 
som var initiativtagare till LP-skivorna ”Sånger om kvinnor” och ”Tjejclown”, och det var också 
deras medlemmar som skrev och sjöng sånger på skivorna.19

Under senare delen av 1970-talet bildades flera tjejband, däribland Röda Bönor, Andra Bullar, 
Husmoderns Bröst och Häxfeber.20

Analys av sånger

En av de mest kända progglåtarna är Blå Tågets ”Den ena handen vet vad den andra gör” (som 
också blivit känd som ”Staten och kapitalet” framförd av Ebba Grön) från 1972, som skrevs av Leif 
Nylén.21 Låten är en beskrivning av hur samhället fungerar där de styrande i statsmakten (Staten) 
och näringslivet med kapitalägarna (Kapitalet) samarbetar, och låter proletariatet/arbetarklassen dra 
det tunga lasset för att försörja alla. Staten och kapitalet sitter tillsammans i en båt, men de behöver 
inte själva ro. På olika sätt samarbetar Staten och Kapitalet för att själva få och behålla makt, 
samtidigt som de sätter de vanliga människorna i ett beroendeförhållande. Det uttrycks till exempel 
i sångens inledning ”Kapitalet höjer hyrorna, och Staten bostadsbidragen”.22 Staten ger pengar till 
folket i och med höjda bostadsbidragen, men pengarna går direkt vidare till Kapitalet i och med de 
höjda hyrorna. Det beskriver vad som kan ses som en orättvis samhällsordning, men det uttrycks 
inget konkret om vad bör göras åt saken.23 

Gruppen Nynningen har gemensamt med Blå Tåget att deras låtar är skrivna inom en marxistisk 
tradition, men medan Blå Tåget har en mer analytisk framtoning har Nynningen en mer 
revolutionärt aktivistisk hållning.24 Ett exempel på det är låten ”Ingenting sker mekaniskt” från 
1974 som inleds med strofen:

När produktivkrafternas utveckling nått en given nivå,
och vi har lärt oss att fatta en smula mer än det var menat att vi skulle förstå.
Då hotas dom produktionsförhållanden som utgör samhällets bas.
Snart é det dags för dom där nere, att slå hela byggnaden i kras25

”Ingenting är mekaniskt” är skriven av Leif Nylén,26 som också skrivit ”Den ena handen vet vad 
den andra gör” men den är anpassad till och framförs av ett band som har en mer revolutionär anda. 
Sista raden i strofen ovan skiljer sig från Blå Tågets låt, där det finns en uppmaning om att ”slå hela
byggnaden i kras”, vilket manar till handling och aktivism. I slutet av låten blir det ännu mera 
tydligt, där de menar att man måste ”bevisa nödvändigheten med en socialistisk revolution”.

Något av en outsider i sammanhanget är Kjell Höglund. Han bidrar också med en form av 
socialistisk samhällsanalys, och kan sägas stå närmare Blå Tåget än Nynningen i det att han mer 

18 Elgan (2001), s. 9 & Östberg (2002), s. 75-76
19 Östberg (2002), s. 77
20 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3338&artikel=4524975
21 https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_ena_handen_vet_vad_den_andra_gör. 
22 Sångtext till ”Den ena handen vet vad den andra gör” finns i denna uppsats appendix, s. 12 
23 Liknande kan också sägas om andra låtar med Blå Tåget jag hört. 
24 https://vinylkoll.se/auction/223093/nynningen-1974-74-sv-politisk-progg
25 Sångtext till ”Ingenting sker mekaniskt” finns i denna uppsats appendix, s. 12 
26 https://www.discogs.com/Nynningen-1974/release/2355649
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betonar att skapa förståelse för orättvisor än uppmaning till kamp. ”Häxprocess” (skriven 1969-
1972) är en låt som jag tolkar handlar om att låta andra lida konsekvenser av för fel som en själv 
begår.27 ”Att bränna en häxa” blir symbolen för att lägga skuld på andra oskyldiga. Textrader som 
”Det finns dom som nyttjar vår besvikelse och skuld /för att inte vi ska märka att dom tar vårt guld /
som spelar ut vår skräck på ett så raffinerat sätt /att vi inte längre vet vad som är fel och rätt” och 
”Ska vi aldrig lära oss förstå att det är något skumt med att banken alltid vinner”28 - påminner om 
den samhällskritik Blå Tåget framför, där ”banken” och samhällssystemet utgör en skurk i 
sammanhanget. Men Höglund är också mer självanalytisk och självkritisk. Textrader som ”dom 
böcker som du borde läst men aldrig tittat i / dom brev du aldrig skrivit och din fula fantasi / allt det 
här är svårt att konfrontera fast du vill / så då bränner du för säkerhets skull en häxa till”, tycks som 
det kan vara att det riktas mot en själv eller tilltänkta lyssnare – snarare än någon avlägsen 
kapitalist, som det så ofta är antagonister i progglåtar.

Bland protestsånger skrivna och framförda av kvinnor under denna period kommer de mest kända 
från LP-skivan ”Sånger om kvinnor” (1971).29 En av dessa är ”Ellen sa nej”, en sång som är skriven
och framförd av Suzanne Osten, en de första medlemmarna av Grupp 8.30 Det handlar om en tjej, 
Ellen, som är servitris på en servering, där det införs krav om att alla tjejer ska ha på sig rutiga 
korts. Ellen avböjer detta krav, med kommentaren att ”kroppen är ingen vara”, och refrängen lyder 
sen ”om ni ser min kropp som kapital, får ni betala mig en passande lön”. Ellen föreslår istället att 
männen i personalen kan gå i rutiga korts, och att deras håriga ben ska locka tjejer till serveringen. 
Då Ellen refereras till som ”före detta servis på Centralen” antyds det att hon fått sparken från 
jobbet efter dessa kommentarer.

Jag tolkar sången som en protest mot att de vill utnyttja och exploatera Ellens kropp för att öka 
företagets profit. Samtidigt så är det inte entydigt. Först säger Ellen ”kroppen är ingen vara”, men 
därefter heter det i refrängen ”om ni ser min kropp som kapital, så borde ni betala mig en passande 
lön”. Innebär det att hon tycker det är okej att se kroppen som kapital, om man betalar passande lön 
för det? Skulle Ellen acceptera att ha rutiga korts på jobbet om hon samtidigt fick en kraftig 
löneförhöjning? För mig är inte svaret på den frågan helt enkel och självklar.

Om det är svårt att avgöra vad som är allvar och vad som är ironi i ”Ellen, sa nej”, tycker jag det är 
ännu knivigare med låten ”Ska bli sjuksyster jag, tralalala” som är skriven av Sonja Åkesson och 
framförd av Lottie Ejebrant.31 Här sjungs det om en tjej som vill bli sjuksyster. Som sjuksyster 
tänker hon att hon ska dela ut mediciner och se ”prydlig och fin” ut. Hon vill inte ”tvätta 
gummornas skrev” eftersom det är biträdets jobb. Hon tänker att doktorn ska bli kär i henne. Sen 
gifter hon sig med doktorn, och får då ta hand om deras gemensamma barn. Sen kanske hon tröttnar
på ”flänget” på ett sjukhus, och söker sig karriär som fotomodell istället. Hon tänker hon kan ta 
”nån snäll miljonär” och flytta till USA.

Vad som är budskapet i denna sång tycker jag inte är så lätt att uttyda. Man kan se det som att det 
gör narr av ett kvinnligt ideal. Kvinnan i starkt beroendeförhållande till männen i sången, hon får en
passiv roll, och hon lever mest på sitt utseende. En central fråga inom kvinnorörelsen var det 
”dubbla förtrycket”, som innebar förtryck både inom arbetet och i hemmet.32 Att kvinnan måste vara
den som tar hand om barnen, gör att hon inte kan fortsätta sin yrkeskarriär. Det är krävande att vara 

27 http://www.kjellhoglund.com/haxprocess.html 
28 Sångtext till ”Ingenting sker mekaniskt” finns i denna uppsats appendix, s. 13-14
29 https://sv.wikipedia.org/wiki/Sånger_om_kvinnor. Sångtext till ”Ellen sa nej” finns i denna uppsats appendix, s. 11
30 Elgan (2001), s. 34-35
31 https://sv.wikipedia.org/wiki/Sånger_om_kvinnor. Sångtext till ”Ska bli sjuksyster jag, tralalala” finns i denna 

uppsats appendix, s. 11
32 Elgan (2001), s. 13
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både sjuksyster och barnflicka samtidigt, och kanske är det ett skäl att flickan i sången drömmer om
att bli modell istället som inte är lika krävande.

En annan sång på skivan ”Sånger om kvinnor” är ”Vi är många” som är skriven av Wava Stürmer 
och framförd av Marie Selander med fler.33 Detta är en kampsång, där budskapet ”vi är många” 
syftar till hur många kvinnor som finns, att kvinnorna är hälften av ”alla människor i stan, av alla 
här i landet”, och att kvinnorna behöver förena sig och göra gemensam sak. I texten heter det att 
”om vi bara är en och en i våra hemmaceller, då är vi inte många och inte starka heller”. I 
gemenskapen är man stark ”det känns nästan som ett hopp”, att man kan ändra på saker och ”säga 
stopp”. Till skillnad från övriga två kvinnosångerna ser jag denna som mer rättfram och utan ironi.

Jämförelse mellan sånger skrivna av kvinnor och sånger skrivna av män

Vems talan är det som förs?
Ett centralt tema inom proggen är klasskamp, där proletariatet eller arbetarklassen ställs mot 
borgarna. Det har dock påpekats att artisterna ofta själva inte var en del av arbetarklassen eller 
proletariatet, och således kan man säga att de förde någon annans talan än sin egen. Detta gäller inte
på samma sätt inom kvinnorörelsen, eftersom där handlade det om kvinnor som drev sin egen 
kamp. Detta märks tydligt i kvinnokamp-sången ”Vi är många”, där det hela tiden är ett vi som 
betonas, de som framför låten talar i högsta grad för sin egen sak och driver sin egen kamp. Det 
skiljer sig från exempelvis Blå Tågets och Nynningens låtar, där textförfattaren har ett mer 
distanserat förhållande till den grupp eller den klass som talan förs för. Blå tåget sjunger exempelvis
om de som drillas vid maskinerna, de som blir utbrända och sjukskrivna, kvinnor som fungerar som
en billig arbetskraft – det vill säga personer från andra sociala grupper än de själva, då Leif Nylén 
som skrev denna text själv kom från en intellektuell övre medelklass. Höglund sjunger också om 
andra sociala gruppers levnadsöden, hur till exempel judar, invandrare och de som inte har vit 
hudfärg fått falla offer. Jag tolkar det som att Höglund också sjunger om sig själv, men då handlar 
det ofta om att skuldbelägga sig själv, inte så mycket om att säga att världen är orättvis mot honom.

Åkesson och Ostens sånger är i båda fallen kvinnor som sjunger om kvinnor.34 Dock tolkar jag det 
inte som att de sjunger om sig själva.

Det globala och det lokala
Något som jag också tycker kan noteras är att männen är mer benägna att intressera sig för ett 
globalt perspektiv, medan kvinnorna håller sig vid ett mer lokalt perspektiv. När Nynningen sjunger 
om en socialistisk revolution tolkar jag det som det handlar om en global revolution, snarare än en 
lokal eller nationell.35 Höglunds text tar till exempel upp ämnen som Jesus korsfästelse, förintelsen 
under andra världskriget och Galileo Galilei. Stürmers text lyder ”vi är hälften i stan, hälften i hela 
landet”. Hon skulle kunna skriva ”hälften i hela världen” men nöjer sig med att betona sta´n och 
landet. Jag tror inte det är en slump. Det finns en ambition om att uppmärksamma just det lokala 
perspektivet, vad som händer ”här”. Detsamma gäller Ostens och Åkessons texter som jag tolkar i 
framförallt en svensk kontext.

Förhållandet till marxismen
Dessa sånger har en grund i en socialistisk tradition. Det är protestsånger, som kritiserar den 

33 https://sv.wikipedia.org/wiki/Sånger_om_kvinnor. Sångtext till ”Vi är många” finns i denna uppsats appendix, s. 11
34 Vilket visserligen inte bör tolkas in för mycket i eftersom det är själva temat på skivan att det ska vara sånger om 

kvinnor.
35 Bland annat sjunger de om nöd och svält i ”Ingenting är mekaniskt”, och under denna period rådde det ingen 

omfattande svält i Sverige. I andra låtar av Nynningen är det internationella perspektivet mer uttalat, till exempel i 
”Seger” där det uppmanas att ”folk i alla länder” ska resa sig.
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rådande samhällsordningen, om om än på olika sätt. Hos både Blå Tåget och Nynningen presenteras
marxistisk teori. Begrepp som ”produktionsförhållanden”, ”produktivkrafter”, ”klassmotsättningar”,
”klasskamp”, används också i den marxistiska terminologin. Det kan noteras att en marxistisk 
terminologi också finns i Ostens ”Ellen sa nej”, där orden ”vara” och ”kapital” används, liksom 
begreppen ”exploatering” och ”profit” som i marxistisk anda får en negativ laddning.36 Men man 
kan fråga sig hur Ellens ”om ni ser min kropp som kapital, får ni ge mig en passande lön” ska 
tolkas. Det borde inte vara i linje med marxistisk ideologi att man ska få en högre lön för ett 
fördelaktigt utseende, och jag tror inte det är hur Osten menar att det borde gå till heller. Men 
samtidigt tycker jag det också lämnar en viss tvetydighet – för sättet det betonas i låten ger intryck 
av att hon menar det hon sjunger. Sett till övriga låttexten är det ingen annan textrad som tyder på 
att hon sjunger på ”tvärtomspråk” - så varför skulle hon göra det just här? Jag tycker det lämnar viss
tvetydighet, och kanske är det inte meningen att det ska vara helt begripligt heller.

Vad som vill åstadkommas, och vilken metod man tror på
Svedjedal skrev att hans intryck är att kvinnor var ”mindre benägna att ifrågasätta den liberala 
demokratin” och att de insåg värdet av att använda ”parlamentariska metoder”. Utifrån de låtar jag 
lyssnat på kan jag delvis hålla med. Speciellt hos Nynningen finns en revolutionär och icke-
parlamentarisk anda. Nynningen sjunger om ”nödvändigheten av en socialistisk revolution” och att 
det snart är dags att ”slå hela byggnaden i kras”. Det finns där en våldsfixering, som också syns på 
omslaget till Nynningens LP där det är bild på revolutionärer som slår ner poliser.37 Denna typ av 
våldsfixering verkar närmast obefintlig inom den tidiga kvinnorörelsen. Istället är det ordet som står
i centrum. I Ostens text heter det ”Ellen sa nej”, och i Stürmers text heter det ”man faktiskt kan 
säga stopp”. 

Men bara för att man inte förespråkar våld, innebär inte automatiskt att man är positiv till den 
liberala demokratin eller förespråkar parlamentariska metoder. Jag tycker inte det går att notera 
något specifikt intresse för liberal demokrati eller parlamentariska metoder i dessa texter skrivna av 
kvinnor. Att till exempel säga nej eller stopp, betyder inte att man vill diskutera. Det förespråkas 
inte blodig revolution, men det förespråkas inte heller parlamentarism.

Då Svedjedal analyserar Åkessons poesi (författaren till ”Ska bli sjuksyster jag, tralalala”), noterar 
han att det inte finns något uttalat intresse för det parlamentariska. Han skriver där att ”[d]emokratin
och dess institutioner är nästan egendomligt frånvarande i hennes dikter”.38 Han noterar också att 
Åkesson ironiserar över begreppet ”demokrati”, och att hon uttrycker en negativ attityd till 
funktionalistiskt tänkande.39

Tanke och känsla
Överlag tycker jag att männens sånger är mer analytiskt inriktade. Både Blå Tågets och Nynningens
sånger skulle kunna beskrivas som didaktiska.40 De för ett analytiskt resonemang, och vill försöka 
lära ut någonting. Även Höglunds sång är analyserande, och det tycks finnas en ambition om att 
försöka förklara hur saker i samhället fungerar. Alla dessa tre sånger är också väldigt textkompakta.

I kvinnornas sånger upplever jag inte att det finns samma försök till intellektualisering. Bland annat 
kan det noteras att de inte är lika texttunga. Däremot tycker jag det finns en tydligare ambition om 

36 ”Exploatering” associeras till orättfärdigt utnyttjande, och ”profit” associeras till girigt vinstintresse.
37 Våldet förespråkas varken i Blå Tågets eller i Höglunds sånger, men däremot kan det noteras att våldet finns med 

där i bakgrunden, den kittlande piskan i ”Den ena handen vet vad den andra gör” eller alla häxor som får brännas på 
bålen i ”Häxprocess”.

38 Svedjedal (2014), s. 49
39 Ibid.
40 Detta är något som också påpekas av Svedjedal om Blå Tåget att de skrev didaktisk musik. (Svedjedal, 2015, s. 175)
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att lyssnaren ska leva sig in i en situation och känna efter. Till exempel Ostens text där Ellen 
föreslår att ”Hovmästar'n kan visa bena [---] han kan gå i rutiga korts”. Det är som hon vill förmedla
känslan av hur det kan upplevas förnedrande att bli tvungen att gå i korts. Den som lyssnar får 
känna efter och ta ställning till hur den själv skulle vilja ha det. Det är mer av en känslomässig 
utmaning än en logisk utmaning att förstå. På liknande sätt tänker jag det går att lyssna på Åkessons
”Ska bli sjuksyster jag, tralalala”. Genom att känna efter skapas en insikt om att det är något som 
inte står riktigt rätt till.

Stürmers ”Vi är många” är en kampsång, som också förmedlar känslor, om än på ett annat sätt. 
Gemenskapen av att vara många tillsammans ger styrka, och som det uttrycks i texten, då ”känns 
det nästan som ett hopp”. Känslan av att det är många förstärks av att det är många kvinnor som 
körar i sången.

Diskussion

I denna redovisning har jag analyserat tre sånger skrivna och framförda av män, och tre sånger 
skrivna och framförda av kvinnor och noterat likheter och skillnader. Bland de skillnader som kan 
noteras är till exempel att manssångerna överlag är mer analytiskt betonade, medan kvinnosångerna 
är mer känslomässigt betonade. Manssångerna är mer globalt fokuserande medan kvinnosångerna är
mer lokalt fokuserade. I manssångerna finns en tendens att vilja föra andras talan, medan i 
kvinnosångerna handlar det mer om att föra ens egen talan. I en av manssångerna lyfts våld fram 
som ett alternativ, medan kvinnosångerna betonar istället ordet, att säga nej, säga stopp. Men det är 
alltid en fara med denna typ av generaliseringar. Även om man noterar att kvinnosångerna tenderar 
att vara på ett sätt, och manssångerna tenderar att vara på ett annat sätt, finns det ju alltid undantag.

Det är självklart att urvalet av låtar kan prägla resultatet av analysen. Dessa tre manliga 
protestsånger utvalda här representerar inte alla manliga protestsånger under denna period, liksom 
de kvinnliga protestsångerna inte representerar alla kvinnliga protestsånger under perioden. Till 
exempel kan man tycka det är meningslöst att dra slutsatser om att kvinnorna sjunger bara om 
kvinnors situation, när alla låtar som analyserats är hämtade från en skiva med titeln ”Sånger om 
kvinnor”.41 Till mitt försvar kan jag då säga att jag inte försökt välja ut en viss typ av låtar. Det här 
var de sånger som jag sedan innan kände till. Det är också några av de mer allmänt kända låtarna.
Syftet har inte heller varit att försöka bevisa någonting, utan det är upp till läsaren att bilda sig en 
egen uppfattning.

Johan Svedjedal skriver att ”kvinnliga författare var mindre benägna än männen att ifrågasätta den 
liberala demokratin”. Med en sådan formulering tycker jag det kan antydas att kvinnorna skulle 
vara mer positivt inställda än männen till den liberala demokratin, men så behöver ju inte vara 
fallet. Det kan ju också vara så att kvinnorna inte var lika intresserade av en diskurs där det handlar 
om att vara för eller emot ”liberal demokrati”. Visserligen är man då inte ifrågasättande, men man 
är inte heller positiv till det. För att förstå hur de kvinnliga protesterna skiljer sig, kanske då behöver
uttryckas i andra begrepp.

Denna uppsats har som påpekats inte som syfte att försöka bevisa någonting. Men kanske kan den 
väcka idéer och uppslag för fördjupade studier. Perioden är intressant att analysera, det var mycket 
som hände då, och det fanns en vänsterrörelse som var större och mer engagerad än kanske både 
innan och efter. Utbildningssystemets expansion och den nya medelklassens framväxt gav nya 
förutsättningar. Genom att studera denna perioden tror jag att det går att bilda sig en bättre 

41 En invändning till detta kan vara att påpeka att sånger från denna skiva har inte valt på grund av skivans namn, men 
på grund av att det är den mest kända, och mest sålda skivan med kvinnors protestsånger från denna period.
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förståelse för dagens vänsterrörelse. Gröna vågen lär ha lagt en grund för dagens miljöparti, och det 
har påpekats att Grupp 8 gav en viktig grund till dagens parti Feministiskt initiativ.42 

Jag tror att om man skulle analysera dagens kulturvänster, skulle man inte notera samma uppdelning
mellan kvinnligt och manligt som fanns under 1970-talet. Jag tror till exempel inte det går att hitta 
någon lika mansdominant inriktning inom vänsterrörelsen nu, som det fanns inom delar av proggen.

42 Harr (2014), onumrerad
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Appendix - sångtexter

Ska bli sjuksyster jag, tralala

Ska bli sjuksyster jag, tralala
Syster är säkert tjusigt att va
Jag ska glittra och le som en strålande fe
Ja, det ska lilla jag tralala tralala tralala tralala.

Gå elev är nog pyton till knog
Teori tycker jag verkar nog
Inte ska en elev tvätta gummornas skrev
det är biträdets jobb tycker jag, 
  det är sånt dom ska eller va.

Tänk när utbildningen sen är klar
Vilket vansinnigt ansvar man har
Dela ut medicin, vara prydlig och fin
Ändå fast som en mur 
 eller hur ska man va tycker jag tralala.

Doktorn märker hur säker jag är
Och en dag är han allvarligt kär
Skymtar hud brun och len ovan knästrumpeben
Och en dag är han där eller va tror nog jag tralala.

Jag får sluta mitt yrke så klart
I vår villa ska vi ha det rart
Ett par barn vill jag ha och en barnflicka va
Som är stadig och bra ska jag ha, det blir bra tycker jag tralala.

Kanske gillar jag inte allt fläng
På ett sjukhus blir jag nog mannekäng
Eller fotomodell, alltid finns det nån snäll
Miljonär jag kan ta tror jag, och sen sticker vi till USA.

                                      Vi är många – Wera Stürmer

Vi är många, vi är hälften
av alla människor i stan
Av alla här i landet
Vi är många, vi är hälften
Ja, hälften av alla som finns är kvinns

Men om vi bara är en och en
i våra hemmaceller
då är vi inte många
och inte starka heller
Ty om vi gömmer bort oss
i varsin liten egen cell
då kan vi inget göra
och snart nog är det kväll

11

Ellen sa nej – Suzanne Osten

kroppen är ingen varasa Ellen, före detta servitris på 
centralensa som enda tjej i personalennej till rutiga 
korts

om ni ser min kropp som kapital
om ni ser min kropp som kapitalså borde ni betala 
mig en passande lön 

kroppen kan vi exploatera, 
förkläde fram och förkläde bak
snygga ben vi tjänar mera
servitrisens kropp ger soppan snart

hovmästarn kan visa bena, 
sa Ellen före detta servitris på centralen
han är yngst i hela personalen 
han kan gå i rutiga korts, 

ja, vill ni öka er profit, 
förkläde fram och förkläde bak
låt männen locka kvinnor dit, 
håriga ben ger soppan snart

Men om vi stiger ut
och känner efter hur det känns
att vara väldigt många
som har det likadant
då verkar det mycket bättre
då känns det nästan som ett hopp
att nånting går att ändra på
att man faktiskt kan säja stopp



Ingenting sker mekaniskt – Leif Nylén (Nynningen)

När produktivkrafternas utveckling nått en given nivå,
och vi har lärt oss att fatta en smula mer än det var menat att vi skulle förstå.
Då hotas dom produktionsförhållanden som utgör samhällets bas.
Snart é det dags för dom där nere, att slå hela byggnaden i kras.

Produktionsförhållandena är de lagar och regler som gör
att en klass sitter vid makten, och en annan står utanför
och kräver förgäves att få njuta frukten av sin svett
så länge lagarna garanterar den härskande klassens äganderätt

Produktivkrafter är allt som vi mödosamt lärt dem hur man kan
utnyttja naturen och befria människan
från hunger och köld, från sjukdom och svält från nöd och från okunnighet
och som till och med en dag ska befria oss ur vår ofrihet 

Också du måste välja sida, och försvara din klasståndpunkt
i en kamp som pågår också just där allt verkar aldrig så lugnt
men lugnet rasar och möts av en ideologi
som vill få oss att tro att klassmotsättningar bara är hårklyveri

För ingenting sker mekaniskt det finns inget utlagt spår
som gör att man bara kan se hur dagarna kommer och går.
Det krävs kunskap och medveten kamp, det krävs enhet och organisation
för att bevisa nödvändigheten av en socialistisk revolution

Den ena handen vet vad den andra gör – Leif Nylén (Blå tåget)

Kapitalet höjer hyrorna, och staten bostadsbidragen
Så kan man fiffla en smula med den järnhårda lönelagen
Och till och med betala mindre i lön än priset för mat och för hyra
För staten skjuter så gärna till, om levnadsomkostnaderna blivit alltför dyra

Sida vid sida, tillsammans hjälps dom åt
Staten och kapitalet sitter i samma båt
Fast det är inte dom som ror, som ror så att svetten lackar
Och piskan som kittlar, kittlar inte heller deras feta nackar

Daghemmets utbyggnads takt regleras av konjunkturen
Så tillmäts kvinnan sin plats i den ekonomiska strukturen
En billig arbetskraftsreserv tillhands när fabrikerna visslar
Tillbakapressad av dagens brist om lönsamhetens drivhjul plötsligt gnisslar

Ja, sida vid sida, tillsammans stryker dom fram
Staten och kapitalet, två vargar fromma som lamm
Kapitalet behöver arbetskraft, då är staten leverantör
Den ena handen vet precis vad det är, som den andra gör

Skolans uppgift är som sig bör att skola arbetskraften
Om kvastarna ska sopa bra får man inte slarva med skaften
Spärrar och kvoter och testprogram, det är ett system för att sålla
Agnarna från vetet och föra var och en till hans rätta fålla

Tempot höjs vid maskinerna, här drillar man eliten
Produktionen har inte plats för den som har blivit för illa sliten
Men för att ingen ska tro att det är nåt fel med dom tunga ackorden
Betraktas han som ett sjukdomsfall och behandlas av den så barmhärtiga arbetsvården

Så bygger vi ett samhälle efter korporativa principer
Och lär oss att respektera sånt som vi inte begriper
Åt var och en hans beskärda del av det växande överflödet
Kapitalet åt kapitalisterna, och åt understödstagarna - understödet
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HÄXPROCESS Text och musik: Kjell Höglund

Det är så lätt att hitta syndabockar om man vill
och fastän häxprocesser hörde gångna tider till
så har vi inte glömt principen, den är alltför bra
den kommer väl till pass när det är något vi vill ha
och eftersom ju ännu inte allt är perfekt
så behövs det då och då ett passande objekt
på vilket vi kan avreagera vår affekt
och därigenom återfå en smula självrespekt
vi behöver sällan någon lysande ursäkt
det räcker många gånger med en påhittad defekt
sen samlas alla rättvisans vänner till process
som pågår bakom lyckta dörrar vanligtvis till dess
att dom i målet fallit efter fastställt formulär
efteråt förklarar vi vårt handlingssätt så här:
"allting går ju ännu inte riktigt som vi vill
så då brände vi för säkerhets skull en häxa till"

Det äckel som du känner för din egen existens
din brist på kompetens och din impotens
ditt eviga tvivel på din intelligens
din längtan efter ordning och struktur och konsekvens,
dom böcker som du borde läst men aldrig tittat i
dom brev du aldrig skrivit och din fula fantasi
allt det här är svårt att konfrontera fast du vill
så då bränner du för säkerhets skull en häxa ti11

Du drömmer att du ligger med Brigitte Bardot
i tusen och en natt och sen i tusen och två
du drömmer att du reser jorden runt som millionär
och utan svårigheter får precis det du begär
du drömmer att du lever i lyx och överflöd
du önskar att en särskild som du tänker på var död
men du vågar aldrig säja högt det här du vill
så då bränner du för säkerhets skull en häxa ti11

Du har lust att göra någon illa med en kniv
och köra över någon med ett lokomotiv
utåt vill du gärna verka mjuk och sensitiv
fast du innerst inne helst vill vara rå och primitiv
du älskar att se andra råka riktigt illa ut
och tänka på små elakheter som du gjort förut
men det är svårt att erkänna detta som du vill
så då bränner du för säkerhets skull en häxa ti11

Du är rädd för att få syfilis och gonorré
eller kanske cancer eller TBC
annars är du för det mesta ganska så blasé
och vägrar att ta ansvar och vågar inte se
du snattar regelbundet om du bara kommer åt
och för att nån ska bry sej om dej brister du i gråt
du älskar att betrakta dej som missförstått geni
och hellre än att gripa in så låter du bli
du ljuger vanemässigt utan några samvetskval
du har kanske inte råd att ha någon moral
men lite skäms du nog när du ser vad du ställt till
så då bränner du för säkerhets skull en häxa ti11
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Du hatar nog egentligen dej själv och det du gör
så varför inte tala med din hypnotisör?
säj vad du känner och begär betänketid
säj honom att du faktiskt är en individ
det är bara som du tror att du är invalid
du måste börja tänka om för det är ont om tid
du är gammal nog att veta vad du vill
eller bränner du för säkerhets skull en häxa till?

Genom att vi själva en gång tvingades ge upp
bär vi på ett ständigt hat mot dom som ändå sluppit undan
och som hållit kvar en bit av sin vision
vi kan inte tåla det, vi skrider till aktion.
En bitter besvikelse det är vad vi har kvar
Besvikelse och bitterhet är egentligen allt vi har
det enda vi kan hoppas är att slippa reflektera
att få tro att allt är bra och slippa diskutera

att slippa minnas och få tänka att vi har det gott
att få låtsas att vi faktiskt aldrig har förstått
att få glömma att våra förhoppningar har grusats
det är den drog med vilken våra hjärnor har berusats
och när vi påminns om det vi helst av allt vill glömma
av någon som trots allt inte upphört med att drömma
någon som förmår att se alternativ
skönja något bättre och kämpa för sitt liv

då grips vi av ett raseri som skakar oss i grunden
vi känner att vi står inför den avgörande stunden
nu måste vi handla om vi inte ska förgöras
om inte våra självbedrägerier ska förstöras
Och plötsligt förstår vi i en galen konklusion
att allt beror på just denna enda person
allt jävelskap beror på den här konspiratören
han står bakom allt det hemska, han är sabotören

han har stiftat ondskefulla anslag mot oss alla
för att störta ner oss i fördärvet att förfalla
han spinner lömska planer och lägger upp intriger
han rår för att marken sjunker och att vattnet stiger.
Vi offrar våra barn i ett cyniskt dubbelspel
vi kallar gott för ont och vi kallar rätt för fel
så sprider vi vår sjukdom till nästa generation
dom schizofrena vittnar om vår kusliga mission

Paranojan kramar oss till Hammarforsens dån
det känns som om vi skulle explodera innifrån
det doftar svagt från längesen av hägg och kamomill
ändå bränner vi för säkerhets skull en häxa till.

Genom alla tider har vi haft detta behov
ur djupet av vår skuld har vi skrikit efter rov
att finna nån att skylla på, att bränna varje häxa
att statuera ett exempel, lära dom en läxa
Vi korsfäste Jesus fast skulden var vår
och hela vår kultur är byggd på denna metafor
vårt mänskliga tänkande är genomsyrat av
myten om en sinnesfrid som gudarna gav



i den mån vi uppfyllde ett oavvisligt krav
så vi har lagt miljoner i en för tidig grav
ty villkoret för sinnesfrid var offer i blod
och det var ett språk som vi verkligen förstod
Dom allra första kristna fick lida hemska kval
vi slängde dom för vilddjuren i hundratusental
sen blev vi kristna själva och till inkvisitionen
släpade vi kättare till avbön inför tronen

Och dom som vägrade fick den behandling dom var värda
vi får alla räkna med den del vi är beskärda
och alla dom som tänkte stort och fritt men inte rätt
fick lön för mödan på vårt eget speciella sätt.
En del var kloka nog att inse att dom hade fel
Galilei medgav till exempel medgav för sin del
att jorden, trots tecken på motsatsen, stod still
så den gången slapp vi faktiskt bränna upp en häxa till.

Biskop Brask var slug, han var en man för sej
en lapp i sigillet, och så klarade han sej
men i många millijoner fick vi judar brända
så många faktiskt att man frågat hur det kunde hända
Men det händer hela tiden och det händer nu
vem sätter eld på nästa bål, det är väl aldrig du?
jakten på häxorna rasar som förut
för varje nedlagd syndabock så skjuter vi salut

Nåde dom som råkat födas utomlands nånstans
sådana förser vi lätt med både horn och svans
och kommunister äter vi med glupande aptit
och blänger snett på den som inte råkar vara vit
Allsköns lösa existenser härjar i terrängen
och kryper kring bland barndomsblommorna på sommarängen
brottslingar och slödder av allehanda slag
hedningar och halvblod förpestar natt och dag
Farliga fifflare smyger på tå
misstänkta mörkmän i varje ögonvrå
i den gröna lunden slår en näktergal sin drill
och under tiden bränner vi en liten häxa till

Nu ska vi tänka efter, vilka tjänar på det här?
det finns en speciell grupp av människor som är
glada åt att häxbålen flammar då och då
och nöjda när vi andra jagar spöken i det blå
det finns dom som gnuggar sina händer med ett skratt
när syndabockar pekats ut och bränts en valborgsnatt
medan dom går fria som har smutsigt mjöl i påsen
fria att se om sitt hus och reparera låsen

Det finns dom som nyttjar vår besvikelse och skuld
för att inte vi ska märka att dom tar vårt guld
som spelar ut vår skräck på ett så raffinerat sätt
att vi inte längre vet vad som är fel och rätt
Det finns dom som vet hur en slipsten ska dras
som lärt sej hur vi förkrökta stackare ska tas
vi märker ingenting för när dom utför sina brott
då slåss vi mot väderkvarnar liksom Don Quixote
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Dom rumsterar ostört mens vi sneglar på nåt annat
dom stjäl i skydd av blåa dunster något rent förbannat
och ur bakhåll vittjas våra fickor mycket fort
medan vi bestraffar dom som inget ont har gjort
Det finns dom som likt en trollkarl på en varité
lurar oss att se det som inte finns att se
som trollar kort ur ärmen och bakar bröd i hatten
som till ädelt vin förvandlar vanligt, simpelt vatten

Och vi i publiken, vi applåderar häpet
Hej! En kanin ur intet, nej, det var väl näpet
Världen vill bedragas och knappt någon tänker på
vilka som har betalat hela denna show
Dom som tar hem vinsterna på variténs roulett
står i dimridån och kastar fram en falsk polett
och vi som står och spelar börjar anklaga varann
det var han, nej det var han, nej det var faktiskt han

Vi söker oss en syndabock och spelet rullar på...
...och lampor blinkar. Ska vi aldrig lära oss förstå
att det är något skumt med att banken alltid vinner
trots att häxbålet i hörnet oavbrutet brinner
Det tjänar inget till att jaga häxor i det blå
det är spelets regler som vi måste ändra på
utfall på rouletten kan regleras som man vill
vi behöver inte bränna upp en enda häxa till.


