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Alf Arvidsson 
 
Musik och politik hör ihop – Diskussioner, ställningstaganden och 
musikskapande 1965-1980 
 
(Gidlunds förlag, 2008) 
 
Relationen mellan musik och politik skärskådas av musiketnologen Alf Arvidsson i en ny bok 
som tillkommit inom ramen för projektet ”Musik och politik på 1970-talet: Politiseringen av 
ett fält”. Arvidsson har här valt att fokusera på ”diskussioner, ställningstaganden och 
musikskapande” i det svenska musiklivet under perioden 1965-1980. Den tidsmässiga 
avgränsningen motiveras med att ”1960- och 70-talen var en period av ifrågasättande, 
uppbrott och transformationer inom svenskt musikliv, med långtgående verkningar som är 
relevanta även idag.” Arvidsson menar att boken kan ses som ett avstamp för andra tänkbara 
studier om t.ex. den moderna konstmusikens utveckling till subkultur, eller om sjuttiotalets 
ideologiska klimat för svensk populärmusik.    
 
Syftet med boken är enligt Arvidsson att utforska samband mellan musik och samhälle. Här 
gäller då att belysa tendenser för hur musik och politik generellt länkades samman. Arvidsson 
har riktat in sig på två huvudfrågor, nämligen att undersöka den argumentation som fördes 
kring musik, samt vilka estetiska val som kan härledas till diskussionerna. I praktiken innebär 
det läsning av diverse tidskrifter och genomlyssningar av ett rätt stort antal skivinspelningar (i 
källförteckningen redovisas över 260 fonogram!). Metodologiskt handlar det till störst del om 
diskursanalyser, för att belysa maktrelationer och förtydliga subjektspositioner. Här kan 
spåras ett avsevärt inflytande från Pierre Bourdieu (1930-2002) och dennes teoribildningar om 
sociala rum och kulturella fält. Tonvikten läggs alltså på ett diskursplan, och mycket kretsar 
kring faktorer som rollbegrepp och rollpositioner. Inte minst intresserar sig Arvidsson för 
musikers roller och han för en diskussion om vilka musikroller och positioner som blev 
möjliga och upplevdes som trovärdiga.   
 
Den progressiva musikrörelsen intar en självklart central del av framställningen (inte minst 
vad gäller val av fonogram). Samtidigt vill författaren täcka in ”vänstervågen” i vidare 
bemärkelse. Arvidsson menar att musikrörelsen kanaliserade en stor del av de kritiska och 
alternativa tendenserna inom musiklivet. Dock var den begränsad i sin form och kunde därför 
inte utgöra ”en samlad kritisk pol någon längre tid”.  
 
Arvidsson redovisar flera intressanta slutsatser. Han talar om fyra olika huvudströmningar 
som var kritiska mot regering och makthavare i det svenska samhället under åren 1965-1980. 
Det rörde sig dels om en ungdomskulturell revolterande strömning som riktade sig mot 
vuxengenerationen, dels om en vänsterintellektuell strömning som bestod av ungdomar men 
också av en medelålders generation. Vidare fanns ett utbrett folkligt missnöjde som till stor 
del kanaliserade förtrytelse mot socialdemokratins byråkratisering och fjärmande från 
gräsrötterna. Slutligen fanns en strömning inom kulturlivet som var kritisk till 
kommersialism. Dessa strömningar inföll ungefär samtidigt och bildade snabbt ett gemensamt 
konglomerat. Dessutom medförde afro-amerikanska ideal och tekniska landvinningar en 
estetik med betoning på elektronik som skapade förändrade förutsättningar för 
musikproduktion och konsumtion.  
 



Vilka är då bokens starka och svaga sidor? Jag vill nog hävda att relationen mellan teori och 
empiri är något obalanserad, med viss övervikt för det förstnämnda. Arvidsson har mycket 
goda teoretiska ansatser och uppnår viktiga resultat. Samtidigt undviker han att kliva ned på 
det empiriska ”verkstadsgolvet”, vilket bl.a. utesluter kvalitativa analyser av aktörer på 
individ- eller smågruppsnivå. Författaren kan möjligen också kritiseras för att vara relativt 
ensidig i sin användning av Bourdieus teorier, samtidigt som han t.ex. inte tillämpar 
Frankfurtskolans offentlighetsteorier (jfr. Habermas, Negt & Kluge). Det borde ha varit 
fruktbart vad gäller att analysera musikrörelsens begränsade förmåga att utgöra en samlad 
kritisk pol. Jag saknar kanske också applikationer från subkulturforskning (jfr. t.ex. Hebdidge 
eller Slobin). Detta är förstås bara några mindre invändningar mot en bok som på det hela 
taget är ett viktigt tillskott i den vetenskapliga diskussionen om musik, samhälle och politik. 
Arvidsson lyckas verkligen utföra en trovärdig rekonstruktion av en diskursordning som ökar 
detaljskärpan i förståelsen för sjuttiotalets politisering av det svenska musiklivet och den 
progressiva musikrörelsen.  
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