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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka en lokal förening inom den svenska progressiva 

musikrörelsen, som kallades musikforum, och dess kamp för lokaler. Fokus på studien är 

föreningen Karlstad musikcafé som iscensatte en ockupation 1977 mot en kommun som 

föreningen upplevde motarbetade dem.  

För att nå fram till detta syfte har två forskningsfrågor formulerats vilka handlar om hur 

ockupationen 1977 kan förklaras utifrån ett dialogperspektiv samt hur maktrelationen såg ut 

mellan föreningen Karlstad musikcafé och Karlstad kommun. Undersökningen handlar om en 

fallstudie med musikcaféet i centrum och källmaterialet består i huvudsak av föreningens 

arkivmaterial samt kompletterande intervjuer från före detta medlemmar ur föreningen. 

Karlstad musikcafés ockupation kommer att analyseras ur ett dialogperspektiv där 

ockupationen beskrivs som en kommunikation mellan parterna i den pågående aktionen. 

Läget mellan ockupanterna och övriga parter i aktionen beskrivs tidigt som låst. Studien visar 

dock att det finns en kommunikation mellan parterna som förs som ett offentligt samtal 

genom massmedia.  

Relationerna mellan Karlstad kommun och musikcaféet kommer att analyseras genom en 

hegemoniteori där min utgångspunkt är att det råder en maktrelation mellan dessa parter. 

Karlstad kommun är en överordnad part och musikcaféet är en underordnad part i den 

hegemoniska relationen. När relationen blir satt ur balans finns det en serie strategier om hur 

en part kan återupprätta en balans och vinna mark inom relationen. Denna studie visar, utefter 

fem olika strategival, hur föreningen Karlstad musikcafés strategi för protest mot den 

hegemoniska relationen ändrades över tid. 
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1 Inledning 

Den svenska progressiva musikrörelsen var en bred och kraftfull rörelse under 1970-talet som 

verkade för att vara en motkraft mot det etablerade kulturlivet i hela landet. Syftet var att 

främja den fria kulturen genom att skapa allaktivitetshus där medlemmarna bestämde 

verksamheten.1 Mycket av det som berättats och beskrivits kring musikrörelsen, även 

benämnd som proggrörelsen, är centrerat kring städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Men i boken Spela för livet: fria kulturgrupper inför 1980-talet (1977) har Erik Rynell och 

Lars Åberg lyft fram och beskrivit lokala föreningar och musikrörelsens spelställen – de så 

kallade musikforumen, som centralt för musikrörelsens framväxt. Musikforum var i huvudsak 

musikrörelsens egna lokala scener för rörelsens band vilket gick i linje med musikrörelsens 

”spela själv-ideal”2. Lokalföreningarna och musikforumen beskriver Rynell och Åberg som 

en förlängning av musikfesterna och närmare hundra spelställen kunde räknas efter år 1973. 

Musikforumen blev med tiden tvungna att avvecklas eftersom det stora flertalet hade problem 

med att få lokaler, stred om lokaler med kommuner samt att få behålla dem.3 Musikforum, 

som även gick under benämningen musikhus, var lokala spelställen som fungerade som bas 

för musikrörelsens framväxt. I Karlstad återfanns ett sådant musikforum som ville skapa ett 

alternativ till den kommersiella kulturen, Karlstad musikcafé. Musikcaféet uppfattade att 

kommunen hindrade den fria kulturen i Karlstad. Föreningens ockupation 1977, som 

undersökningens empiri härrör ifrån, var således riktad mot kommunen som en motpart. 

Studien utgår därför från sociologen Jan Carles perspektiv på ockupationer som en strategi för 

att skapa dialog och kommunikation med makthavare.4 I uppsatsen analyseras konflikten 

mellan Karlstad musikcafé och Karlstad kommun om lokaler utifrån ett dialog- och 

maktperspektiv för att belysa hur ockupationen 1977 användes för att främja föreningen kring 

musikcaféets intressen gentemot kommunen. 

                                                 
1 Begreppet fri kultur innefattar en kultur som är fri från de kommersiella krafterna men även en innebörd att den 

fria kulturgruppen är just fri att bedriva samhällskritik i de former gruppen finner bäst. Se Rynell, E., & Åberg, 

L. (1977). Inledning. i E. &. Rynell, Spela för livet: fria kulturgrupper inför 80-talet s.10, 18 
2 Musikrörelsens identitet sammanfattades många gånger med mottot ”spela själv”. Rörelsen betonade 

amatörism framför professionalism och kritik mot kapitalismen. Alla skulle få uttrycka sig med musiken och 

syftet med musiken fick inte vara vinstdrivande. Se Fornäs, J: Tältprojektet: musikteater som manifestation s.14 
3 Rynell, E., & Åberg, L. (1977) s.19; se även Fornäs, (1985) s.14 
4 Se Carle, (1991:3) Husockupationer, sociala rörelser och massmedia. Sociologisk forskning 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Musikforum och lokala föreningar var viktiga för musikrörelsen. De små orternas musikhus 

utgjorde i många fall den enda möjligheten för ungdomar att komma i kontakt med den nya 

progressiva musiken i Sverige. Att lokala föreningar lyckades skaffa lokaler att inhysa sin 

verksamhet i var av stort värde.5 När musikrörelsen börjar stagnera och tappa styrfart under 

senare delen av 1970-talet skedde detta primärt hos de ideella föreningar som inte ägde egna 

lokaler och de blev därför snabbt utmanövrerade av etablissemanget.6  

Den här uppsatsen vill bidra till att fördjupa kunskapen om den svenska progressiva 

musikrörelsen ur ett lokalt perspektiv. Det lokala perspektivet är intressant att studera då 

musikrörelsen utgjordes av alla de lokala föreningarna ute i landet som möjliggjorde att 

rörelsens idéer och verksamheter kunde spridas, vilket väl motiverar ett studium av ett lokalt 

musikforum som Karlstad musikcafé utgjorde. Syftet med uppsatsen är att undersöka en lokal 

förening inom den progressiva musikrörelsen och dess kamp för lokaler. Följande 

forskningsfrågor formulerats: 

 Hur kan ockupationen i Karlstad 1977 förklaras utifrån ett dialogperspektiv? 

 Hur såg maktrelationen ut mellan Karlstad kommun och Karlstad musikcafé? 

Studien är fokuserad på föreningen Karlstad musikcafé.7 Uppsatsen kommer att börja med en 

bakgrund med start 1973 för att få med kontext, dock med fokus på ockupationen 1977. 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar. I del 1 avhandlas teori, metod och källmaterial, tidigare 

forskning samt kortfattat bakgrund om musikrörelsen. Därefter följer del 2 där empirin skrivs 

fram i kronologisk ordning samt del 3 som utgör en analysdel där jag diskuterar uppsatsens 

forskningsfrågor och resultat. Del 3 avslutas med en diskussion med möjliga vidare 

utgångspunkter för framtida studier i ämnet. 

1.3 Tidigare forskning 

Ett centralt perspektiv i historieskrivningen runt 1960- och 1970-talets radikalisering är att 

ifrågasättanden skedde och att alternativ till den rådande ordningen formulerades. Dessa 

ifrågasättanden som i huvudsak kom ifrån ungdomar förklaras eller förstås ofta utefter 

                                                 
5 Thyrén, D. (2009). Musikhus i centrum : två lokala praktiker inom den svenska progressiva musikrörelsen: 

Uppsala Musikforum och Sprängkullen i Göteborg s.3 
6 Lahger, H. (2002). Proggen: musikrörelsens uppgång och fall s.16 
7 I Värmland fanns det flera musikhus som var anslutna till den progressiva musikrörelsen som exempelvis i 

Kristinehamn och Arvika. En möjlighet här hade varit att göra en jämförelse musikhusen emellan för att vinna i 

bredd men en fallstudie av musikcaféet kan istället vinna i djup. 
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begreppet sociala rörelser. Bakom detta begrepp finns ett tvärvetenskapligt forskningsfält, 

framförallt baserad i Nordamerika och i Västeuropa. Forskningsläget inleds därför med en 

diskussion av de teorier som präglat forskningsområdet med fokus på sociala rörelser de 

senaste decennierna.  

Teorier kring sociala rörelser härrör ur det sociologiska fältet men har även använts av 

historiker. Inom den svenska historiska forskningen har exempelvis historikern Martin Stolare 

i sin avhandling granskat fyra sociala rörelser utifrån ett moderniseringsperspektiv där han 

lyfter fram det kollektiva handlandet.8 För historikern Malin Thor Tureby innebär en social 

rörelse solidaritet och engagemang i konflikter vilket kräver emotionella investeringar av sina 

deltagare som resulterar i en kollektiv identitet.9 Historikern Stefan Backius har utifrån ett 

amatörteaterperspektiv belyst 1960-talets radikalisering och skriver att ofta ses sociala 

rörelser som något i grunden progressivt eller demokratiskt och som en utmaning mot 

etablissemanget samt protest mot förhärskande maktstrukturer och där den stora resursen för 

sociala rörelser är personers egna engagemang.10 

Fokus för forskningen kring sociala rörelser har varit rörelsernas ifrågasättande av den 

rådande ordningen och formulerandet av en alternativ ordning. Den svenska historiska 

forskningen har som tradition tagit utgångspunkt i den tidigare forskningen kring sociala 

rörelser som presenteras i nästkommande stycke. 

1.3.2 Sociala rörelser 

Historiesociologen Charles Tilly har belyst 1700- och 1800-talets sociala rörelser och han 

betonar begreppet kollektivt handlande som centralt. Tilly betraktar sociala rörelser som en 

sammanslutning av människor som saknar möjligheter till direkt påverkan på det politiska 

systemet men via kollektivt handlande kan en annars resurssvag grupp i samhället få 

möjlighet till makt.11 

Ett problem med Tillys teorier kring sociala rörelser när det gäller denna uppsats är att de 

är utformade till analys av rörelser härrörande 200år innan denna studies fokus.12 

Historiesociologen Craigh Calhoun kritiserar det politiska perspektivet där bland annat Tillys 

modell ingår för att vara för instrumentell i sin framtoning och menar att även om det går att 

                                                 
8 Stolare, M. (2003). Kultur och natur: moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920 s.40-41 44-45 
9 Se Tureby, M. T. (2005). Hechaluz - en rörelse i tid och rum: tysk-judiska ungdomars exil i Sverige 1933-1943 

s.49, 52-ff 
10 Backius, S. (2011). Arbetare på scen: amatörteater som politiskt verktyg s.50 
11 Se Tillys politiska modell i Tilly, C. (1978). From mobilization to revolution s.55 
12 Det historiska hoppet är inte omöjligt men aktsamhet bör beaktas när det kommer till analysmodeller 

konstruerade utifrån andra premisser. 
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säga att sociala rörelser agerar politiskt genom protesthandling finns det även brister med 

detta. Calhoun menar att Tillys analysram utelämnar rörelsens självförståelse. Tilly har byggt 

sin analysram kring konflikt och motstånd till de etablerade myndigheterna vilket skapar 

angreppssätt på sociala rörelser genom protest. Detta menar Calhoun fokuserar endast på 

rörelser med starka ekonomiska och politiska agendor och inte på rörelser med andra mål som 

identitet, värden, normer, kollektiva överenskommelser med mera som Calhoun menar då 

kommer i skymundan.13 Vissa sociala rörelser ser kulturell förändring som mål i första hand 

och samhällsförändring som andrahandsmål exempelvis idrottsrörelsen eller 

hembygdsrörelsen. Calhoun betonar ”nya sociala rörelser”14 teorier som mer rimligt 

angreppssätt då ”gamla sociala rörelser”-teorier är utopiska och söker omforma samhället 

genom aktion och nya sociala rörelser försvarar specifika sfärer av rörelser som inte söker 

förändra utan försvara exempelvis livsstilar.15 

Trots allt återfinns det politiska perspektivet med konflikt som centralt tema hos flera 

författare. Den italienska sociologen Alberto Melucci beskriver sociala rörelsen som ett 

handlingssystem med tre analysbara dimensioner: solidaritet, sociala konflikter och att sociala 

rörelser utmanar och överskrider gränserna för de sociala system inom vilka de agerar och 

producerar därmed social förändring. 

Melucci, i likhet med Tilly, lyfter fram den kollektiva handlingen i sociala rörelser och menar 

att kollektiva fenomen handlar om solidaritet. Kollektiva fenomen innefattar stundom 

konflikt, en opposition mellan två eller fler aktörer som konkurrerar om kontrollen över 

resurser som de betraktar som värdefulla. Vissa kollektiva fenomen innebär ett överskridande 

och utmanande av gränser i det system av sociala relationer i vilken handlingen har sin plats. 

Dessa gränser definieras av ett variationsomfång som kan tolereras utan att den egna 

strukturen modifieras. Med de tre analysbegreppen menar Melucci att den kollektiva 

handlingen går att förstås och förklaras genom att särskilja olika aspekter på den kollektiva 

handlingen.16 

Den sociala rörelseforskningens teorier har i stor utsträckning utvecklats sedan 1960-talet 

med de så kallade nya sociala rörelserna som förebild. Det handlar om rörelser som började 

växa fram under sent 1960-tal som kvinnorörelser, miljörörelser, rörelser med fokus på 

                                                 
13 Calhoun, C. (1993). "New Social Movements" of the Early Nineteenth Century s.386-ff 
14 De ”nya sociala rörelserna” växer fram under 1960-talet och hade inriktning mot bland annat solidaritet. Se 

Calhoun (1993) s.389-390 
15 Calhoun, (1993) s.396 
16 Melucci, A. (1992). Nomader i nuet: sociala rörelser och individuella behov i dagens samhälle s.43-44 
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jämställdhet och internationell solidaritet.17 De nya sociala rörelserna ses ofta ur ett politiskt 

perspektiv i forskningen. Statsvetaren Donatella Della Porta betonar även hon det politiska 

perspektivet samt kollektiv handling och ser nya sociala rörelser som sociala processer. Nya 

sociala rörelser menar hon är mekanismer där aktörer deltar i kollektiv handling och 1, är 

inblandade i konflikter med en tydligt definierad motståndare. 2, är sammanlänkad genom täta 

informella nätverk och 3, har en distinkt kollektiv identitet. Sociala rörelser är dock inte 

summan av protestaktionerna utan definieras även av en kollektiv identitet som utvecklas 

inom rörelsen. En kollektiv identitet bidrar till stark samhörighetskänsla och möjliggör 

kollektivt handlande.18 Detta bildar en bra bild av proggrörelsen som gav sig in i konflikter 

med en definierad fiende (det etablerade kulturlivet), hade ett tätt nätverk (en riksorganisation 

och egen tidning) och genom nätverket uppstod en stark kollektiv identitet.19 

Professorn i amerikanska studier Thomas Vernon Reed har i sin studie behandlat relationen 

mellan sociala rörelser och social förändring genom ett prisma av kulturella uttrycksformer 

som musik, poesi och teater. Reed definierar sociala rörelser som det obehöriga, icke-

officiella, anti-institutionella kollektiva aktionen av vanliga medborgare som söker förändra 

sin värld.20 För att åstadkomma förändring medför sociala rörelser upprepade publika aktioner 

av alternativa politiska och kulturella värden som agerar utanför officiella kanaler. Gruppen 

individer som agerar upplever att de officiella kanalerna har svikit dem i något avseende och 

har därför samlat sig i en rörelse. Rörelser söker primärt, enligt Reed, förändra de sociala 

förhållandena genom upprepad kollektiv handling, eller som Reed väljer att kalla begreppet, 

dramatisk aktion (dramatic action).21 En tes som författaren har är att sociala rörelser fungerar 

bäst när den både uttrycker och agerar utanför politiska ideologier. Nyckelidéer och värden är 

viktiga för alla sociala rörelsen men de är ofta också det som drar isär rörelser.22 

De sociala rörelserna befinner sig i mellanrummet mellan organisationer och icke-

organisationer och gränserna mot det etablerade samhället och mot andra rörelser är flytande. 

Viktigt för den tidigare forskningen är den kollektiva identiteten som skapar en stark 

samhörighetskänsla vilket möjliggör kollektiv handling likt den ockupering som Karlstad 

musikcafé iscensatte 1977. Musikcaféet var en sammanslutning människor som organiserade 

                                                 
17 Della Porta, D., & Diani, M. (2006). Social movements: an introduction s.6 
18 Della Porta, (2006) s.20-21 
19 Se Thyrén (2009) 
20 Reed, T. V. (2005). The art of protest: culture and activism from the civil rights movement to the streets of 

Seattle s.xiii (introduktion) 
21 Reed, (2005) s.xiv (introduktion) 
22 Reed, (2005) s.294 
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sig i kollektiva aktioner för att direkt få möjlighet att påverka sin situation i kampen om 

lokaler, vilket motiverar att definiera Karlstad musikcafé som en social rörelse. 

1.3.3 Musikrörelsen, musik i rörelse 

Den svenska progressiva musikrörelsen står i fokus för denna studie och har tidigare studerats 

som social rörelse. Sociologerna Ron Eyerman och Andrew Jamison har studerat sociala 

rörelser och tar upp exemplet med den svenska progressiva musikrörelsen. Författarna driver 

tesen om att sociala rörelser är en kollektiv lärprocess som skapar kunskap och kollektiva 

identiteter.23 Sociala rörelser skapar ett eget utrymme där egna traditioner, ritualer och 

kulturer kan skapas. Författarna menar att mening som skapas genom musiken är central för 

skapandet och formandet av en kollektiv identitet inom den sociala rörelsen som inom 

musikrörelsen. Sångtexter ger oss en öppning till både känslor och tankar som delas av ett 

större kollektiv. Dessa sånger har även en kommunikativ funktion mellan aktivister inom den 

sociala rörelsen men även mellan rörelser och rörelsegenerationer.24  

Historikern Kjell Östberg har inspirerats av Eyerman och Jamison och tolkar 1960-

talsradikaliseringen utefter sociala rörelser och att dessa handlar om en kollektiv lärprocess. 

En central tes Östberg driver i sin bok 1968 – när allting var i rörelse är att det som han kallar 

för radikalisering går i cykler, vågor. Östberg visar hur radikaliseringsvågorna avlöser 

varandra samt betonar att sociala rörelser i dessa vågor har haft en framträdande roll och han 

förklarar rörelsernas framgångar med att de var konsekvenser av en värdeförskjutning i 

samhället. Östberg menar att det ligger i rörelsernas natur att vara i konstant rörelse. När 

rörelsen stagnerar transformeras rörelsen till något annat men till vad beror på den omgivning 

i vilken den verkat.25 

Den kollektiva lärprocessen och skapandet av en rörelsekultur har även beskrivits av David 

Thyrén som belyst musikforum i Uppsala och Göteborg. Musikforumen växte fram ur lokala 

praktiker med högst varierande premisser och Thyrén menar att musikforumen fyllde ut ett 

vacuum och byggde viktiga broar mellan amatörmusicerande och musikindustrin.26 Detta 

hade även en baksida då kontaktytorna inom musikrörelsen kanaliserade en ideologi som 

vidare gav betoning på politiska texter som resulterade i en press på musiker att vara politiskt 

medvetna, vilket ökade spänningarna inom rörelsen.27 Likt Eyermann och Jamison menar 

                                                 
23 Eyerman, R., & Jamison, A. (1998). Music and social movements : mobilizing traditions in the twentieth 

century s.7 
24 Eyerman & Jamison, (1998) s.161 
25 Östberg, K. (2018). 1968 - när allting var i rörelse s.8-10 
26 Thyrén, (2009). s.357-358 
27 Thyrén, (2009) s.359 
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Tyrén att rörelsekulturen som utvecklades inom musikforumen spreds inom rörelsen via 

exempelvis interna strukturer och musiken som fungerade kommunikativt mellan aktörer 

inom musikrörelsen. 

Historikerna Peter Håkansson och Johan Lundin undersöker musikhusen i Malmö och 

Lund där ungdomar tog till ockupationer för att åstadkomma målet med att få lokaler till sina 

verksamheter under 1980-talet. Punkrörelsens uppsving under sent 1970-tal medförde att det 

fanns för få lokaler för alla punkgrupper i Malmö och Lund vilket ledde till hög efterfrågan på 

replokaler och lokala scener. Ungdomarna genomförde ockupationer för att sätta fokus på 

lokalfrågan men möttes inledningsvis av lågt intresse från kommunen. I Malmö och Lund 

blev lokalfrågan en del av valrörelsen 1982 och musikföreningarna kom att bli en bricka i det 

politiska spelet där socialdemokraterna använde frågan för att vinna stöd hos ungdomarna. 

Detta ledde till misstro mellan musikföreningarna och kommunen i Malmö och Lund.28  

Historikern Johan Bergman har beskrivit musikrörelsen som en del av den vänsterradikala 

68-rörelsen. Bergmans slutsats visar hur unga radikala kulturarbetare under 1960- och 1970-

talet går ihop i olika centrumbildningar som musikcentrum, teatercentrum och textilgrupper, 

alla med en kulturdemokratiserande ambition. Detta i syfte att skapa bättre förutsättningar att 

åstadkomma ett mer demokratiskt kulturklimat i mening att få till ett mindre elitistiskt 

kulturklimat till gagn för mindre etablerade amatörer.29 

Ungdomarnas politiserande uttrycksformer genom musiken påverkade tveklöst samhället 

och musiken samt hade inflytande på politiskt ställningstagande ungdomar bland ungdomar. 

Eyermann och Jamisons tankar om musiken som sammanbindande mellan rörelsegenerationer 

är en tråd som flera hakar på. Johan Fornäs har undersökt musikrörelsens beståndsdelar och 

dess historia i syfte att diskutera förutsättningarna för relationerna mellan populärmusik och 

musikrörelser. Fornäs tar upp komponenterna som utgjorde rörelsens organisationsstruktur 

och menar att rörelsens ”spela själv” ideal attraherade nya typer av kollektiva organisationer 

som blev integrerade i det musikaliska uttrycket. Detta, tillsammans med tidens vänstervåg, 

resulterade i nya uttryck av musik och text som fick politik och musik att förenas. Kraven på 

politiskt ställningstagande blev allt för belastande med tiden för rörelsen och kom att resultera 

i att den kollektiva identiteten fragmenteras och upplöses.30  

                                                 
28 Håkansson, P., & Lundin, J. (2009). "Rock för ett hus". En komparativ undersökning av tillkomsten av 

musikhus i Malmö och Lund under 1980-talet. i L. H. Berggren, Populärmusik, uppror och samhälle s.74-75, 

83-84 
29 Bergman, J. (2010). Kulturfolk eller folkkultur?: 1968, kulturarbetarna och demokratin s.99-ff, 133-ff, 167-ff 
30 Fornäs, J. (1993). '"Play it yourself": Swedish music in movement s.4-5, 7-8 
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Det politiska ställningstagandet var ett genomgående tema för musikrörelsen. Rörelsen 

hade generellt en socialistisk grundsyn och ett stort inslag i flera debatter inom rörelsen var 

hur aktörerna stod i relation till vänstern. Två dominerande grupper kan urskiljas. Den ena 

gruppen ansåg att texterna ska vara politiska och den andra gruppen som ansåg att musiken 

var det viktiga och att god progressiv musik kunde vara instrumental (textlös). 

Musiketnologen Alf Arvidsson har studerat hur politiska ställningstaganden på det 

musikaliska fältet såg ut och menar att politiseringen av musiken var ett resultat av 

strömningar inom kulturlivet som helhet. Musiken skapades och konsumerades inom det som 

Arvidsson förstår som en diskursiv ordning, präglad av vänsterradikaliseringen. Författaren 

menar att musikerna i större grad behövde legitimera sin musik i socialistiska termer 

tillsammans med ”spela själv” idealet eftersom kravet på icke-kommersiell musik var 

musikrörelsens motto.31 Som estetisk linje utformades ett socialrealistiskt uttryck under 1970-

talet samt att diskussionen inom rörelsen kom att handla om artistens och bandens relation till 

folkets kultur, det vill säga publiken. Viktigt för rörelsens artister var att de var knutna till ett 

oberoende skivbolag. Artisterna förväntades ha en socialistisk etik med höga krav på spela 

gratis för saken, dela lika, inte spela på kommersiella tillställningar samt att odla goda 

relationer med arbetarklassen.32 

1.3.4 Proggen i populärkulturen 

Den progressiva musikrörelsen är idag ett retrofenomen som är ett populärt inslag i 

populärkulturen. Exempelvis har Håkan Laghers bok fått stort inflytande i proggens 

historieskrivning där han själv skildrar sin tid inom den progressiva musikrörelsen och hur han 

lämnar innan rörelsen lider sitt sammanbrott.33 Boken är skriven för en bredare publik där han 

beskriver rörelsens livscykel och ger den en avgränsad period där den första Gärdetfesten (1970) 

får agera startskott samt nedläggningen av musikrörelsens tidning Musikens makt (1980) som 

rörelsens slut.34 Lagher lyfter fram de enligt honom de tongivande banden och skivbolagen, 

bygger upp berättelsen om musikrörelsen runt dessa samt menar att hans bok är den första 

ordentliga genomgången av den svenska progressiva musikrörelsens historia.35 Laghers 

”insiderberättelse” har tveklöst influerat flera författare av den tidigare forskningens sätt att se på 

                                                 
31 Arvidsson, A. (2008). Musik och politik hör ihop : diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-

1980 s.310-311 
32 Arvidsson, (2008) s.382-384, 390 
33 Se Lagher (2009) 
34 Lahger, (2009) s.83, 216 
35 Lahger, (2009) s.16 
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den svenska progressiva musikrörelsen.36 Laghers bild av progg-eran har fått starkt fäste och har 

ofta bemöts oemotsagd i skildringar av proggen. Alf Arvidsson har dock kritiserat detta och 

menar att den bilden av den svenska progressiva musikrörelsen är en stelbent bild. De band och 

skivbolag som Lagher lyfter fram som centrala för musikrörelsen håller Arvidsson visserligen 

med om att de var betydelsefulla för rörelsen men det finns flera band som kommer i skymundan 

som sannolikt har haft stort inflytande på svenskt musikliv idag.37 Vidare kritiserar Arvidsson 

bilden av att det endast är de oberoende skivbolagen MNW och Silence som intagit rollen som 

den svenska progressiva musikrörelsens representanter. Detta tillsammans med att musikrörelsen 

används i en historieskrivning som placerar proggen som arvtagarna till 1960-talets popvåg, 

medför att proggen framhålls i sammanhang som ett resultat av att musikernas kreativitet 

försummades av de stora bolagen. Vidare tappas den polarisering bort som var ett centralt tema i 

musikrörelsen mellan alla de oberoende bolagen och de kommersiella skivbolagen som Polar, 

Metronome, Sonet och EMI. Arvidsson pekar på att även de kommersiella bolagen spelade en stor 

roll för den experimentella rocken som exempelvis Metronome, EMI och Sonet som gav ut flera 

av musikrörelsens alster som exempelvis Ola Magnell, Peps Perssons blodsband och Turid.38  

Lagher ger sin bild av musikrörelsen och beskriver den i en berättelse centrerad kring hans 

egna upplevelser inom rörelsen. Arvidsson är inte kritisk mot vad Lagher lyfter fram i sak 

men anser att Lagher inte fångar in musikrörelsens helhet då band och artister som har haft 

stort inflytande på svenskt musikliv inte lyfts fram. 

Utifrån den refererade tidigare forskningen i denna studie om sociala rörelser finns några 

viktiga erfarenheter att ta med i undersökningen. Den första är att forskningens fokus kring 

sociala rörelser har varit ifrågasättandet av den rådande ordningen och formulerandet av en 

alternativ ordning. Backius har beskrivit sociala rörelser som något i grunden progressivt och 

demokratiskt, som protest mot etablissemangets maktstrukturer och att den stora resursen för 

sociala rörelser är personers egna engagemang.39 Vidare erfarenheteter som tas med i 

undersökningen är betoningen av den kollektiva handlingen. Som Tilly menar kan en 

sammanslutning av människor som saknar möjligheter till direkt påverkan på det politiska 

systemet via kollektivt handlande få möjligheter till makt. Della Portas beskrivning av den 

kollektiva handlingen är även kopplad till den kollektiva identiteten som bidrar till en stark 

sammanhållning vilket möjliggör kollektivt handlande.40 

                                                 
36 Se exempelvis Östberg 2002 där han menar att Lagher är ”proggens historietecknare”, Thyrén (2009, kap1.5.a) 

har i sin doktorsavhandling till stor del byggt sin bakgrund om musikrörelsen kring Laghers bok, 
37 Arvidsson, A. (2003:4). Proggens återkomst: En essä om konstruktionen av en musikhistorisk epok s.48-50 
38 Arvidsson, (2003:4) s.50-51 
39 Backius (2011) s.50 
40 Tilly (1978) s.55; Della Porta (2006) s.6 
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Undersökningen strävar efter att beskriva en lokal förening inom musikrörelsen och dess 

kamp om lokaler med perspektivet av sociala rörelser som genom personers engagemang och 

genom kollektiv protesthandling få tillträde till makt.  

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

För att analysera teoretiskt kring frågeställningarna om ockupationen samt maktrelationen 

mellan Karlstad kommun och föreningen Karlstad musikcafé kommer främst två 

analysmodeller användas. En analysmodell som behandlar ockupationer utifrån ett 

dialogperspektiv samt en analysmodell som behandlar maktrelationer och olika strategier för 

att göra protest mot en dominerande grupp i samhället. Dessa kommer presenteras nedan och 

kommer användas i del 3 i uppsatsen. 

1.4.2 Ockupation som medel för dialog 

Sociologen Jan Carle beskriver husockupationer som att ett antal individer intar en tom 

fastighet. Syftet med aktionen kan vara att få en bostad, uppnå ett politiskt mål eller uppnå 

förändringar i en social situation som de ockuperande personerna upplever som 

otillfredsställande.41 Aktionen ser Carle inte som en politisk handling utan som en 

kommunikativ handling, även om ockupationer på ett eller annat sätt kan ges en politisk 

innebörd. Centralt för Carle är att han förstår ockupationer som en kommunikativ handling 

mer än som politisk och menar att målet med handlingen i högre grad är att skapa dialog mer 

än ett bestämt politiskt mål.42 

I Carles dialogperspektiv är massmedia centralt. Massmedia bidrar till att skapa kontakt 

mellan individer som lever med ett större avstånd till varandra. Massmedia bidrar till att riva 

ned sociala barriärer eftersom informationen är tillgänglig för alla, oavsett social position, 

samt att informationen levereras snabbt. Detta gör att sociala rörelser som baseras på 

informella kontaktnät snabbare kan använda massmedia för mobilisering.43 

Carle beskriver ungdomars dragning till sociala rörelser med att ungdomarna har ett lågt 

intresse och en låg aktivitet för de etablerade politiska rörelserna. Carles tes är att dagens 

ungdomar inte ser de politiska rörelserna som en modell för inflytande och påverkan. Dessa 

ungdomar är utsatta för en kulturell friställning, exempelvis att ungdomar blir friställda från 

det gamla samhällets traditioner, och har därför ingen tilltro i de ”gamla rörelsernas” 

kampformer och försvar. De står därmed utan politisk makt och utan erfarenheter av de gamla 

                                                 
41 Carle, (1991:3) s.42 
42 Carle, (1991:3) s.42 
43 Carle, (1991:3) s.48 
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politiska rörelsernas kamp för samhällets materiella trygghet. Istället formulerar ungdomarna 

egna idéer om kampmedel utefter dagens situation. Rörelsens uppgift och agerande är mål i 

sig, den formar ett medvetande och ger stadga till vardagslivet och bidrar till formerandet av 

en kollektiv identitet.44 En grupp som har en kollektiv identitet handlar om en grupp med 

samma syn på sig själva och delar en kontext samt föreställningsvärld, vilket stämmer mycket 

väl överens med ungdomsrörelserna under 1970-talet. Inom sociala rörelser av politisk art 

betonas kollektiv identitet som genom stark samhörighetskänsla möjliggör en kollektiv 

aktion.45 Exempelvis Tilly menar att en annars resurssvag grupp i samhället som saknar 

möjlighet att påverka politiken kan genom sammanslutning få möjligheter till att påverka 

makten.46 

Carle förstår massmedia som bärare av meddelanden mellan ockupanterna och 

yttervärlden. Genom massmedia för de olika parterna runt om ockupationen ett offentligt 

samtal där det görs möjligt att nå vetskap om varandras ståndpunkter. Carle beskriver detta 

offentliga samtal som en dialog där ockupanterna motiverar sin aktion till politiker, allmänhet 

och det egna närverket. Polisen motiverar sin insats i samband med avhysning och politikerna 

ger generellt en bild av att ockupanterna handlar odemokratiskt. Ockupanterna ser 

ockupationen som en möjlighet till direktdemokrati och som det ända sättet för maktlösa 

ungdomsgrupper att göra sin röst hörd.47  

Utifrån detta har Carle utformat en modell (figur 1) för att analysera ockupationer och 

modellen tar fasta på att se ockupationer som en dialog.  

Figur 1: Carles analysmodell  

    Politiker/Allmänheten 

Aktionen Dialog Massmedia 

    Nätverket  

Källa: Carle, (1991:3) Husockupationer, sociala rörelser och massmedia. Sociologisk forskning s.50 

 

Carles tes är att genom denna modell kan ockupationerna analyseras utifrån ett djupare 

perspektiv än enbart ur ett materiellt värde. Därigenom ses inte ockupationer som en 

framgång eller misslyckande utifrån om aktionen resulterade i exempelvis en bostad eller inte. 

                                                 
44 Carle, (1991:3) s.47-48 
45 Eyerman & Jamison (1998). s.23-24, 40 
46 Tilly, (1978). s.55 
47 Carle, (1991:3) s.49 
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Carles tes bygger på att målet med ockupationen för sociala rörelser är att upprätta en dialog. 

Ur ungdomarnas synvinkel har då ockupationen två mål, verka inåt och utåt.48 

Sammanfattningsvis beskriver Carles modell hur en ockupation kan förklaras ur ett 

dialogperspektiv där massmedia blir bäraren av meddelandet. Modellen tar sig huvudsakligen 

två uttryck, mot det egna nätverket och mot politiker och allmänhet för att sätta sina krav och 

behov på den politiska agendan. 

1.4.3 Maktrelationer 

Historikern Björn Horgby har i sina studier diskuterat ungdomskulturen kring 1950- och 

1960-talen och den konflikt där en äldre generations hierarkiska institutioner ställs mot en 

yngres kultur/social rörelse. Ett centralt begrepp för att förstå maktrelationers betydelse är 

”hegemoni”, som använts i historievetenskapliga studier för att studera hur olika historiska 

aktörer använt olika strategier för att dominera och behålla sin maktställning.49 

Horgby ser begreppet hegemoni som tvådelat - en gemensam föreställningsvärld och en 

hegemonisk relation. Den hegemoniska relationen består av minst två parter där den ena 

parten har en maktposition mot den andra. Tillsammans formar dessa parter ett oskrivet 

kontrakt som Horgby kallar spelregler. Spelreglerna handlar om oskrivna regler för det 

accepterade tänkandet och handlandet samt vilka föreställningar som är gemensamma, alltså 

det hegemoniska innehållet.50 Parten med maktposition kallar jag den överordnade parten och 

de parter som inte är i en maktposition kallar jag för den underordnade parten i den 

hegemoniska relationen. I detta fall är Karlstad kommun den överordnade parten och 

föreningen Karlstad musikcafé är underordnad part i den hegemoniska relationen. 

I den hegemoniska relationen har den överordnade parten större maktresurser än den 

underordnade parten och är avsevärt starkare. Därmed har den överordnade parten ett 

tolkningsföreträde till det hegemoniska innehållet. Horgby menar att båda parterna i 

relationen kan bryta mot det oskrivna kontraktet men gör det sällan eftersom det kastar in 

parterna i en relation som saknar kalkylerbara villkor. Rädslan för det okända medför att en 

förhandling kring hur det hegemoniska innehållet, eller spelreglerna, ska tolkas blir viktig och 

där den överordnade parten har ett tolkningsföreträde.51 

                                                 
48 Carle, (1991:3) s.50 
49 Se exempelvis Linderborg, Åsa (2001). Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk 

maktresurs. Se även Horgby, B. (1998). Rädslans regim. Makt och kulturella strategier. i E. H. Blomberg, Makt 

och moral: en vänbok till och med Klas Åmark samt även Andrén, N. (2000). Maktresurser och hegemoni : En 

redogörelse för maktkampen mellan socialdemokrater och kommunister inom Metallindustriarbetareförbundet 

avdelning 12 i Norrköping 1960-1972 
50 Horgby, Rock och uppror: amerikansk, brittisk och svensk rockkultur 1955-1969, (2007) s.15 
51 Horgby, (2007) s.15-16 
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Horgby pekar på att man kan se hegemonin som ett informellt kontrakt där parten med 

maktpositionen garanterar exempelvis social trygghet och social stabilitet och den 

underordnade parten förbinder sig att följa relationens spelregler. Denna asymmetriska 

maktrelation förutsätter samförstånd och bygger även på att parten med maktpositionen utövar 

ett visst mått av kontroll av den hegemoniska föreställningsvärlden.52 När den underordnade 

parten i den hegemoniska relationen inte accepterar spelreglerna finns det ett antal strategier 

som handlingsalternativ. Den första strategin är att mer eller mindre acceptera villkoren och 

inte ta strid mot dem på grund av rädslan för det okalkylerbara. Det andra strategin Horgby 

beskriver är att söka undvika maktens kontrollförsök i syfte att lämnas ifred. Den tredje 

strategin innebär att den underordnade parten söker påverka den hegemoniska relationen i 

önskvärd riktning, alltså agera för ökat handlingsutrymme inom hegemonin. Den överordnade 

partens bristande tolerans kan resultera i aktioner för ökad frihet som genom påverkan av den 

hegemoniska relationen ökar acceptansen. 

Den fjärde strategin handlar om att söka omförhandla hegemonins innehåll. Horgby ger 

exempel på hur detta skiljer sig från tredje strategin med när rockkulturens skivor under 1950- 

och 1960-talet skördade ekonomiska framgångar. Då ökade acceptansen för musiken trots att 

den egentligen inte var accepterad i den hegemoniska relationen. Kombinationen av 

ekonomiska framgångar och stort antal ungdomar som anslöt sig till ungdomskulturen och 

investerade i skivalbum resulterade att detta inlemmades i den hegemoniska relationen och 

accepterades.53 Och slutligen femte strategin är att bryta med hegemonin och vägra godkänna 

innehållet i den hegemoniska relationen.54  

Horgby för ett resonemang kring hot mot hegemonin och att dessa bemöts olika beroende 

på hur de uppfattas. Beroende på hur den hegemoniska relationen ser ut är den mer eller 

mindre tolerant – har ett lägre eller högre ”tak”. När utmaningar mot hegemonin är nya 

uppfattas de mer hotfulla av den överordnade parten innan den har lärt sig hantera 

utmaningen. Som ett exempel på detta kan punken lyftas fram där det blev stora reaktioner 

när punkarnas nya stil resulterade i moralpanik från den äldre generationen. Detta eftersom 

utmaningen var ny och därmed är toleransen låg inom hegemonin. Den överordnade parten 

kommer sannolikt då att försvara sin position inom den hegemoniska relationen. 

Kombinationen av utsatthet för kontroll samt identitetskränkningar kan resultera i att den 

                                                 
52 Horgby, B. (2009). Rebellen Elvis och motkulturella Beatles. Upprorsik rock i USA och Storbrittanien 1955-

69 s.18 
53 Horgby, (2007) s.24-25 
54 Horgby, (2009) s.18-19 
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underordnade parten i den hegemoniska relationen tar till någon av Horgbys tidigare 

beskrivna strategier till syfte att öka handlingsutrymmet inom hegemonin, alltså höja 

”taket”.55 Dessa strategier kallar Horgby för upproriskhet.  

Begreppet upproriskhet definieras som att visa att parten inte är överens kring det som man 

gör uppror mot. I den bästa av världar torde en perfekt hegemoni vara konfliktfri då samtliga i 

hegemonin är överens och samspelar i detta under samförstånd. Om en underordnad part inte 

accepterar hegemonin utan söker omförhandla, alternativt göra motstånd mot densamma, 

begås upproriskhet för att sätta hegemoniska relationen i rubbning. Horgby menar att 

upproriskhet kan inträffa när en individ eller grupp gör nya vägval och gör nya erfarenheter 

utefter ett möte med en ny verklighet. Det upproriska tendenserna uppstår med att 

individen/gruppen söker öka sitt handlingsutrymme (höja taket) och minska kontrollen av den 

överordnade parten. Detta för att få sin nya föreställningsvärld accepterad inom hegemonin.56 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av Horgbys fem strategier för upproriskhet 

(se figur 2) för att analysera i vilken grad Horgbys fem strategier för upproriskhet användes 

för att påverka maktrelationerna mellan Karlstad kommun och föreningen Karlstad musikcafé. 

Studien bygger på hur respektive upprorsstrategi kommer i uttryck i det empiriska materialet. 

Figur 2: Horgbys fem strategier för upproriskhet 

1. Mer eller mindre acceptera hegemonin 

2. Söka undvika den överordnades kontroll 

3. Påverka den hegemoniska relationen för att höja taket 

4. Omförhandla hegemoniska relationen 

5. Bryta mot det hegemoniska kontraktet 

Källa: Horgby, Rock och uppror: amerikansk, brittisk och svensk rockkultur 1955-1969, (2007) s.24-25 

Sammanfattningsvis kommer uppsatsens resultat att analyseras utefter ett dialog- och 

maktperspektiv. Carles analysmodell (figur 1) som beskriver husockupationer utifrån ett 

dialogperspektiv och ett maktperspektiv (Horgbys fem strategier för upproriskhet, figur 2). 

1.5 Metod och källor 

För denna undersökning, där syftet är att undersöka en lokal förening och dess kamp för 

lokaler, har fallstudien valts som metodansats.  Förtjänsten som fallstudien som 

forskningsmetod är förknippad med enligt Merriam är att den innebär ett analytiskt verktyg 

                                                 
55 Horgby, (2007) s.16-19 
56 Horgby, (2007) s.32 
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för att studera komplexa enheter bestående av ett flertal aspekter. Metoden är förankrad i 

empiri och ger en fyllig redogörelse av situationer och företeelser. Möjligheten att använda 

sig av flera metoder för datainsamling är en styrka hos fallstudien då forskaren kan använda 

dokument i kombination med intervjuer.57 En kvalitativ texttolkning som denna tillsammans 

med kompletterande intervjuer har valts för att komma åt ett djup. För att komma åt 

undertexter i källorna har jag valt att använda kvalitativ metod eftersom det i denna studie 

förefaller svårt att kvantitativt angripa frågeställningarna.58  

Den svenska progressiva musikrörelsen är avgränsad i tid mellan åren 1970-1980 vilket 

innebär en studie i omedelbart närliggande samtid. Enligt historikern Kim Salomon innebär 

studier av samtidsfenomen ett svårt forskningsfält. Salomon menar att närhet i tid försvårar 

överblick och distans till ämnet. Nutidsstudier får dessutom en mer primär prägel än äldre 

genomforskade perioder och att det finns färre tidigare studier att luta sig mot.59  

Närhet i tid behandlar även historikern Johan Bergman i sin studie där han betonar 

problemet med källkritiken. Bergman menar att de källkritiska problemen, speciellt kring 

intervjuer, är väl kända i både avseende med närhets- och tendensperspektiven. Författarens 

studie härrör likt denna studie från en närliggande period och han menar att när intervjun 

handlar om en händelse långt tillbaka i tiden glöms saker bort samt läggs till i efterhand.60 

Detta till trots är det i skrivande stund nära 40 år som musikrörelsen klingade av enligt den 

tidigare forskningen. Vidare är det ideologiska klimatet annorlunda idag mot 1970-talet. En 

tydlig röd tråd i många av författarna till verken citerade i kapitel tidigare forskning (kapitel 

1.3) om musikrörelsen har själva varit en del av musikrörelsen, skrivit i tidningen Musikens 

makt och/eller varit engagerade i musikhus.61 Själv har jag inte varit en del i den svenska 

progressiva musikrörelsen eftersom jag är av en senare generation och kommer att förhålla 

mig kritiskt till de tolkningar som den tidigare forskningen och litteraturen har producerat runt 

den svenska progressiva musikrörelsen. 

Det finns flertalet olika intervjutekniker som står till buds. Den kvalitativa, 

semistrukturerade forskningsintervjun är en ytterst lämplig intervjuteknik när forskaren söker 

förstå världen från undersökningspersonens synvinkel menar Brinkmann och Kvale i sin bok 

Den kvalitativa forskningsintervjun.62 Muntlig historia som intervjuer handlar om har tidigare 

                                                 
57 Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod s.85 
58 Florén, A., & Ågren, H. (2006). Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt s.56 
59 Salomon, K. (1996). Rebeller i takt med tiden: FNL-rörelsen och 60-talets politiska ritualer s.7 
60 Bergman, (2010) s.36-37 
61 Bland dessa författare återfinns Björn Horgby, Johan Fornäs, Håkan Lagher och Alf Arvidsson 
62 Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun s.66 
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möts av kritik. Malin Thor Tureby belyser denna kritik i boken Metod: guide för historiska 

studier och skriver att kritiken var riktad mot att muntliga källor var subjektiva och stundvis 

skapade långt efteråt att händelsen ägt rum samt att historikern vid intervjuerna kunde styra 

hur och vad som sades. Tureby menar att styrkan i muntlig historia är att den berättas i olika 

positioner. Trovärdigheten och användbarheten hos muntliga källor ligger i den pågående 

dialogen och konfrontationen mellan historikern och berättaren.63 Syftet med de 

semistrukturerade intervjuerna i denna uppsats är som kompletterande källa till dokumenten 

för att säkerställa att dessa inte är tendensiösa. Tendenskritik är givande när källor lämnar 

motstridiga uppgifter som står mot varandra.64 

De personer som intervjuats för studien har spelats in via mobiltelefon och intervjun har 

transkriberats. Dessa filer återfinns i författarens ägo och kommer destrueras efter studiens 

slutförande. Personerna har frågats inledningsvis om de önskar delta på inspelning, i 

uppsatsen samt om de önskar anonymitet. Personerna har accepterat att vara med i uppsatsen 

och har inte åberopat anonymitet. 

Vid denna studie har stor vikt har lagts till källor som verksamhetsberättelser, interna 

skriverier och anteckningar, mötesprotokoll, diverse stencilmaterial samt handskrivna 

anteckningar. Vidare förekommer även den progressiva musikrörelsens tidning Musikens 

makt som stundvis följt Karlstad musikcafés utveckling och händelser. 

Då massmedia har en viktig roll i en för undersökningens teorier har även tyngd lagts vid 

lokalpressens rapportering för tiden runt ockupationen 1977. Lokalpressen utgör en del i 

källmaterialet och där förekommer Nya Wermlands tidningar, Värmlands folkblad och 

Karlstads- tidningen. Insamlandet av data i dessa källor har varit med utgångspunkt kring 

händelsen 1977 då Karlstad musikcafé ockuperade en gummiverkstads gamla lokaler i 

Karlstad. Av intresse är artiklar och dokument kring händelsen som redogör för vad som 

hände under de tre dagarna som aktionen utspelades samt de efterföljande veckorna till syfte 

att se om händelsen kommenteras ytterligare. 

Det opublicerade materialet från föreningen Karlstad musikcafé kommer från 

föreningsarkivet i Karlstad och det publicerade materialet från Karlstads stadsbibliotek där 

även kommunarkivet återfinns. Studiens opublicerade källmaterial består av klassiskt 

organisationsmaterial som är både handskrivet samt skrivet på skrivmaskin. I materialet ingår 

bland annat verksamhetsberättelser, stormötesprotokoll, styrelseprotokoll, kallelser, 

                                                 
63 Tureby, M. T. (2018). Muntlig historia. i M. Gustavsson, & Y. Svanström, Metod: guide för historiska studier 

s.162 
64 Florén & Ågren, 2006 s.74 
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ekonomiska redogörelser, revisionsberättelser, affischmaterial, tidningsklipp, 

informationsblad, diverse utgående och inkomna skriverier samt diverse handskrivet material. 

Materialet har sorterats in efter årtal för en kronologisk överblick samt efter dokumentets 

karaktär, exempelvis stormötesprotokoll. Materialet sträcker sig över en tidsperiod med start 

år 1973 fram till år 1980 och därefter är materialet mer sparsmakat. 

Studiens publicerade källor består av flera tidningar som inkluderar medierapportering från 

lokalpressen som Nya Wermlands tidningen, Värmlands folkblad samt Karlstads- tidningen.65 

Vidare har även musikrörelsens tidning Musikens makt förekommit i materialet till studien. 

Tidningen har systematiskt genomgåtts tidigare i en av mina studier och har av flera forskare 

framhållits som viktig när det kommer till förståelsen av den svenska progressiva 

musikrörelsen.66 I tidningen har notiser och artiklar om Karlstad musikcafé varit intressanta 

eftersom det kan ge en bild av hur musikrörelsen kommenterade händelsen. 

Undersökningen bygger på en källkritisk genomgång av källorna som producerats av 

aktörerna i föreningen Karlstad musikcafé.67 Organisationsmaterialet som utgör basen i 

studien bedöms vara det som dokumenten utger sig för att vara. Protokollen för stormöten och 

dylikt är författade i samband med mötena vilket innebär att källan är tillkommen i omedelbar 

närhet i tid. De informativa intervjuerna fungerar i uppsatsen som kontrollerande av 

dokumenten för att öka trovärdigheten och för att strukturera upp dokumenten. 

Som tidigare nämnts ser jag hegemonibegreppet som konfliktorienterat. I en perfekt 

hegemoni torde konflikt utebli då alla inom hegemonin är överens och samspelar med 

varandra. I dokumenten som skapats av musikcaféet återfinns skildringar av konflikter mellan 

föreningen och Karlstad kommun. Genom musikcaféets interna dokument och kommunens 

protokoll torde relationen mellan dessa parter gå att skönja samt uttrycken för 

upprorsstrategier som Horgby beskriver. 

                                                 
65 Karlstad tidningen har en liberal politisk inriktning och köptes upp av VF 2001. Karlstad tidningen utkom med 

ett nummer i veckan under 1970-talet, nämligen torsdagar. VF ägdes fram till 2017 av en lokal avdelning till 

Sveriges socialdemokratiska arbetarparti. 2017 såldes VF till sin gamla rival NWT-koncernen: 

Nationalencyklopedin, sökord Karlstads- tidningen (hämtat 2019-12-12); Nationalencyklopedin, sökord 

Värmlands folkblad (hämtat 2019-12-12); Nationalencyklopedin, sökord nya Wermlands tidningen (hämtat 

2019-12-12) 
66 Se Arvidsson (2008), Fornäs, J. (1993); tidningen Musikens Makt menar själva att de ska fungera först och 

främst som ett organ för den progressiva svenska popmusiken (1974:1 s.24) Se även mina egna studier kring 

musiktidningen Musikens makt i Gustafsson, M. (2019). Proggens värld: En studie av musiktidningen musikens 

makt 1973-1980 där jag studerar musikrörelsens föreställningsvärld utifrån Musikens makt. 
67 Jag lutar mig här på böckerna Thurén, T. (2005) s.19-ff; Florén, A., & Ågren, H. (2006). Historiska 

undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt s.60-ff om äkthet, närhet, beroende och 

tendens. Dokumenten som förekommer anser jag vara äkta, att de har tillkommit i omedelbar närhet till 

händelsen samt att det är förstahandskällor. Med risk för att det skulle råda tendens i källorna från musikcaféet 

kommer jag även att skjuta in fler källor till syfte att kontrollera källans trovärdighet.  
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1.6 Den svenska progressiva musikrörelsen – en kort bakgrund 

Föreningen Karlstad musikcafé var en del av den svenska progressiva musikrörelsen.68 I detta 

kapitel kommer jag ge en kort bakgrund till musikrörelsen till syfte att sätta musikcaféet i en 

större kontext samt att beskriva rörelsen i stora drag. Detta för att visa hur musikcaféet i 

Karlstad var en del av en rörelse vars rötter återfinns i en global ungdomsrörelse, centrerad 

kring ungdomarnas egen musik. 

Eric Hobsbawm har pekat på hur den nya ungdomen, tillsammans med rockmusiken, 

framträder som en tydligt avgränsad befolkningsgrupp efter andra världskriget. Författaren 

lyfter fram den nya ungdomskulturen som växte fram under 1960-talet och menar att den var 

en remarkabel och global rörelse där rockmusiken markerade den nya och moderna 

ungdomen. Den framväxande ungdomskulturen lade grunden till en massmarknad som genom 

konsumtion utvecklade nya stilar och revolutionerade popmusiken på en global skala.69 

I Sverige uppträder ungdomarna under efterkrigstiden på arbetsmarknaden vilket resulterar 

i ekonomiskt överskott som spenderades på konsumtionsvaror och lyxartiklar, exempelvis 

musikalbum och mode, som inspirerats av ungdomars stilar från Storbritannien och USA. 

Företagens konsumtionsvaror började rikta sig mot ungdomarna som var köpstarka och där 

var skivbranschen en stor aktör.70 Företagen såg en möjlighet att kapitalisera på den nya 

ungdomskulturen och anordnade tonårsmässor som ”Teenage fair” vilket resulterade i ideella 

motmässor av en ungdom som ville motverka kommersialismens negativa effekter på 

kulturen. Ungdomarna bussades gratis till en alternativmässa som utgjordes av gratis teater, 

film, diskussionsforum samt musikkonserter med bland annat banden International Harvester 

(sedermera Träd, gräs och stenar) och Gunder Hägg (sedermera Blå tåget). Motmässorna sågs 

som en framgång eftersom tonårsmässan blev ett ekonomiskt fiasko.71 

År 1970 arrangeras den första Gärdetfesten på Gärdet i Stockholm. Festen är lika mycket 

inspirerat av Woodstockfestivalen som framprovocerad av Mantorpsfestivalen – en festival 

där arrangörerna vill åstadkomma ett svenskt Woodstock fast ta betalt. En grupp ungdomar 

arrangerar en musikfest och efter en serie avslag på tillståndsansökningar arrangeras 

musikfesten på Gärdet olagligt eftersom tillstånd saknas. Arrangemanget på Gärdet sågs som 

                                                 
68 Under 1974 ansluter sig föreningen Karlstad musikcafé till den progressiva musikrörelsens riksorganisation, 

kontaktnätet, och engagerade sig i denna med exempelvis kurser, regionsmöten och konferenser. Mer om detta i 

kapitel 1.6 och 2.2. 
69 Hobsbawm, E. (1995[1994]). Age of extremes: the short twentieth century, 1914-1991 s.324-328  
70 Berggren, L. (2009). "Popgrupper växer upp som svampar ur jorden" Reflektioner kring en ungdomsrörelse i 

sextiotalets Malmö. i L. H. Berggren, Populärmusik, uppror och samhälle s.45; Hedenborg, S., & Kvarnström, 

L. (2015). Det svenska samhället 1720-2014: böndernas och arbetarnas tid s.346-347 
71 Nylén, L. (1998). Den öppna konsten: happenings, instrumental teater, konkret poesi och andra 

gränsöverskridningar i det svenska 60-talet s.163-164 
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en framgång, då även Mantorpsfesten gick ekonomiskt mycket dåligt, och brukar betecknas 

som startskott för den svenska progressiva musikrörelsen.72 

Ungdomarnas egen musikkultur började formas i Sverige. Det var en musik till en publik 

och tidigt fanns ambitioner om att vara icke-kommersiella i mening att motverka de 

kommersiella krafternas negativa effekter för kulturen. För att åstadkomma detta började den 

progressiva musikrörelsen bygga en egen infrastruktur. I slutet av 1960-talet och början på 

1970-talet startade oberoende skivbolag som Musiknätet i Vaxholm (MNW) och Silence. 

Dessa skivbolag kom att utgöra en start till infrastrukturen som musikrörelsen använde sig av 

för att producera musik på icke-kommersiellt sätt.73 De oberoende skivbolagen satsade på 

produktioner av mindre kända band som sannolikt aldrig annars skulle fått möjligheten att ge 

ut sina alster på skiva. Skivproduktionen var troligtvis musikrörelsens viktigaste kanal för att 

få ut rörelsens musik. MNW och Silence upplevde initialt problem med skivdistributionen 

eftersom musiken från de alternativa banden inte sålde lika bra som kända. De satsade på en 

oberoende distribution som resulterade i SAM-distribution som senare följdes av 

plattlangarna.74  

Den progressiva musikrörelsen såg också ett behov av en egen nyhetskanal där den 

alternativa rockscenen kunde få utrymme att synas samt där aktuella frågor kring musik- och 

kulturpolitik kunde diskuteras. Rörelsen startade musiktidningen Musikens makt i stencilerad 

version år 1972 men redan nästkommande år gavs tidningen ut och fungerade som den 

progressiva musikrörelsens språkrör.75 

Den progressiva musikrörelsen skapade även en alternativ scen där band och artister kunde 

spela för sin publik utan att bidra till kommersen kring musiken, musikforum. Musikforum 

fungerade som ett alternativ till diskoteken och de kommersiella dansrestaurangerna där 

mindre kända band och artister kunde få utrymme att uppträda. Musikrörelsen hyrde generellt 

lokaler av kommunerna och 1972 öppnade det första musikforumet i Uppsala.76 

Flertalet inom rörelsen ansåg att med allt som rörelsen hittills åstadkommit behövdes en 

riksorganisation som syftade till ett samarbete mellan musikhusen smidigare kunde bedrivas. 

Rörelsen startade då ”kontaktnätet” år 1974 och det fungerade som ett samlingsorgan mellan 

                                                 
72 Lahger, (2009) s.83-85 
73 Lahger, (2009) s.70-71, 110-111 
74 Thyrén, (2009). s.80, 87-89 
75 Lahger, (2009) s.211; se även Musikens makt 1974:1 s.24 
76 Thyrén, (2009) s.76; Lagher (1999), s. 16. Thyrén pekar här även på att de flesta musikforum hyrde lokaler 

utom Uppsala som var undantaget då de ägde sin lokal. Denna bild delas av Lagher som pekar på detta i 

samband med musikrörelsens nedgång och fall. Lagher menar att generellt inget av alla musikforum ägde sina 

lokaler vilket medförde att musikrörelsens lokala spelställen kunde sopas undan utan motstånd av de 

kommersiella krafterna och kommunerna. 
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de olika musikhusen ute i landet och genom tidningen Musikens makt spreds budskap om 

spelningar eller nya skivor.77 Därmed var den progressiva musikrörelsens infrastruktur lagd 

och banden/artisterna kom att spela intensivt i cirka 10 år. 

  

                                                 
77 Thyrén, (2009) s.78-79 
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2 Den progressiva musikrörelsen ockuperar!  

I detta kapitel redovisas det empiriska materialet som utgjorts av dokument och enstaka 

kompletterande intervjuer. Materialet kommer nedan att framställas i kronologisk ordning för 

att beskriva händelseutvecklingen. Kapitlet kommer att inledas med ett bakgrundsavsnitt som 

bidrar med bakgrunden till föreningens framväxt och leda fram till ockupationen och 

efterspelet av aktionen. Detta kommer i del 3 analyseras utefter Carles analysmodell (se figur 

1) och Horgbys fem strategier för upproriskhet (se figur 2). 

2.2 Allemansfesten, bildandet av en förening och vägen till ockupation 

Sommaren år 1973 arrangerade en grupp ungdomar i Karlstad en Allemansfest på platsen 

Örsholmen. Sannolikt var denna fest inspirerad av både Gärdetfesterna och folkfesterna i 

övrigt som börjat ta form runt om i Sverige under tidigt 1970-tal.78 Syftet med festen på 

Örsholmen var enligt arrangörerna: 

ett inlägg i debatten om kulturen, dess målsättning och uppbyggnad.79 

Allemansfesten besöktes av i huvudsak ungdomar och de lyssnade till musik av artister 

härrörande den svenska progressiva musikrörelsen som Gudibrallan, Turid och Jazz från 

Berndt Rosengren samt lokala förmågor från Karlstad.80 Allemansfesten beskrevs av 

lokaltidningar som en stor folk- och musikfest samt att den blev en framgång. Detta ledde till 

att en grupp ungdomar bildar föreningen Karlstad musikcafé. Dessa ungdomar ansåg att 

nöjeslivet i Karlstad var under all kritik och målsättningen med föreningen skulle vara att 

skapa en plats där besökare kunde komma in billigt, träffa varandra och ha roligt samt erbjuda 

kvalitetsmusik, fri från de kommersiella krafterna. Föreningen sökte kontakt med andra 

verksamheter liknande den som avsågs att bedrivas, som Musikfront och Musikforum och 

därigenom anskaffades material till att bygga vidare på ett eget musikforum. Ett första 

stormöte sammankallades den 6e september 1973 som samlade ett 30-tal personer och där 

fick föreningen sitt definitiva namn, föreningen Karlstad musikcafé.81 

På nästa stormöte antogs stagar och mål för föreningen som löd: 

att genom ett varierat utbud av musik och andra aktiviteter skapa ett alternativ till 

det etablerade nöjeslivet.82 

                                                 
78 Svedberg, Ö. (2010). Hoola bandoola: om ett band, en tid, en stad s.79-82 
79 Värmlands folkblad 1973-06-04 s.9 
80 Värmlands folkblad 1973-06-02 s.14 
81 Informationsblad om föreningen Karlstad musikcafé 1973. s.1, Intervju med Olof Myrin 2019-11-27 
82 Stormötesprotokoll 1973-09-20 s.1 
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Vidare fastslogs vid stormötet att föreningen skulle vara öppen för alla som ville vara 

medlem, att stormötet var föreningens högsta beslutande organ samt att om beslut skulle tas i 

föreningen skulle minst 10 medlemmar vara närvarande.  

Föreningen skulle även vara partipolitiskt obunden. Detta framkommer i en tidningsartikel 

där en av medlemmarna intervjuades och han menade att föreningen valt: 

att vara en partipolitisk obunden organisation där det övergripande målet är att 

sammanföra olika sorters musik, undantaget den genomkommersialiserade popen 

och svensktoppsmusiken.83 

Under 1974 anslöt sig föreningen till den progressiva musikrörelsens riksorganisation för 

icke-kommersiell kultur, Kontaktnätet, och deltog på Kontaktnätets kongresser, kurser och 

regionmöten.84 Tore Johansson, tidigare medlem i föreningen, beskriver samarbetet: 

Vi fick mycket förslag på artister som var ute på turné och gärna ville ha spelningar 

här också då, via dom [kontaktnätet]. Flera av oss var ju runt på olika kurser med 

kontaktnätet och såntdär så vi hade rätt mycket samarbete med dom.85 

Föreningen hade ingen fast lokal från början och en lokalgrupp tillsattes med syfte att hitta 

lämplig sådan. För att finansiera starten av föreningen söktes även bidrag från den 

experimentella sektionen hos den statliga stiftelsen Rikskonserter. Ett startbidrag beviljades 

och Rikskonserter kommenterade även att Karlstad musikcafé inte i längden kan stötta sig på 

Rikskonserters bidrag utan får istället kontakta kommunen för fortsatta bidrag.86  

Frågan om en fast lokal var central för musikcaféet av flera anledningar. En fast lokal hade 

inneburit en plats att utföra sina arrangemang i samt utan fast lokal fick föreningen inget fast 

ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Medlemmarna i den så kallade lokalgruppen gjorde 

sökinsatser och den 14 december 1973 hade gruppen hittat en potentiell lokal. De kontaktade 

fastighetsägaren AB B. Bergson och söner om att få hyra lokalen eftersom den ansågs lämpa 

sig bra till musikcaféets verksamheter. Verksamheterna beskrevs som konserter, 

caféverksamhet, kurser, barnverksamhet samt teater i en skrivelse till fastighetsägaren.87 Den 

10e januari 1974 fick föreningen hyra lokalen på 260m2 som var i det så kallade 

Bergsonhuset på Värmlandsgatan, Herrhagen.88 

                                                 
83 Värmlands folkblad 1974-01-14 s.8 
84 Ansökan om bidrag till Karlstad kommuns ungdomskontor 1974, Intervju med Tore Johansson 2019-10-31, 

Intervju med Olof Myrin 2019-11-27 
85 Intervju med Tore Johansson 2019-10-31 
86 Skrivelse från Rikskonserter 1973-10-26 s.1 
87 Brev till AB B.Bergson och söner från Staffan Hallroth 1973-12-14, Sekreterare i Karlstad musikcafé 
88 Verksamhetsberättelse för föreningen Karlstad musikcafé 1973-1974 (författat 1974-06-17) 
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Den nya lokalen ställdes iordning och anpassades efter de tänkta verksamheterna. Under 

1974 arrangerades flertalet konserter med artister och band från den progressiva 

musikrörelsen som Jan Hammarlund, Fläsket brinner, Bernt Staf, Samla mammas manna, Lön 

för mödan, Älgarnas trädgård, Berits halsband, Arbete och fritid, Nynningen, Första förband, 

Skog och åkrar och Røde Mor.89 

Musikcaféets nya lokal var inte anpassad för verksamheterna och efter grannarnas klagan 

till hyresvärden om hög volym blev föreningen avhyst från lokalen den 30e september 1975.90 

Musikcaféet kontaktade FiB/kulturfronts jurister för att kontrollera möjligheterna att bestrida 

men juristerna bekräftade att hyresvärden hade agerat enligt gällande regler.91 

Även om musikcaféet stod utan lokaler ordnades arrangemang som exempelvis en 

alternativfestival i protest mot schlager-EM, 1:a majfest, Jamkvällar med lokala band samt 

heldagsarrangemang med musikfest på Sandgrundsudden i Karlstad. Kända band inom den 

progressiva musikrörelsen kom och spelade under året som Risken finns, Sega gubbar, 

Motvind, Elektriska Linden, Soffgruppen och Ragnarök.92 

Belastningen av att inte ha en fast lokal och att föreningen upplevde passivitet från 

kommunens sida ledde till konflikter. Föreningen demonstrerade i 1:a majtåget 1976 för en 

fast lokal och kommunen uppvaktades i skrivelser men utan resultat.93 Efter att föreningen 

avhysts från den tidigare lokalen hade även medlemsantalet sjunkit från ca 400 medlemmar år 

1975 till runt 130st år 1977. Musikcaféet menade att det var en direkt följd av att föreningen 

inte hade en fast punkt för sin verksamhet.94 I verksamhetsberättelsen för året 1977 beskrivs 

situationen: 

Desperationen växte bland medlemmarna. Trots uppvakningar, skrivelser och andra 

påtryckningar verkade kommunens ansvariga inte vilja intressera sig för vårt 

problem. För att göra politiker och allmänhet uppmärksamma på vårt lokalbehov, 

och för att visa att det finns lokaler som skulle kunna utnyttjas planerades och 

genomfördes en ockupation av gamla gummicentralen i slutet av Mars.95 

2.3 Sopsäckar eller musikcafé? 

I januari 1977 presenterade lokalgruppen i föreningen Karlstad musikcafé sina tankar kring 

lämpliga lokaler som skulle kunna inhysa föreningens verksamhet. Där framkommer för det 

                                                 
89 Kronologisk verksamhetsberättelse för föreningen Karlstad musikcafé 1974 s.1-4 
90 Skrivelse från AB B. Bergson & söner till föreningen Karlstad musikcafé ang uppsägning 1975-03-10 
91 Svar till föreningen Karlstad musikcafé från FiB/Kulturfronts jurister i Lund 1975-04-09 
92 Kronologisk verksamhetsberättelse för 1975. s.3 
93 Verksamhetsberättelse 1976. s.1; Stormötesprotokoll 1976-10-20 s.1 
94 Nya Wermlands tidning 1977-03-21 s.10 
95 Allmän verksamhetsberättelse för föreningen Karlstad musikcafé år 1977 
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första att kommunen avslagit önskemålet att hyra det gamla Tingshuset i Karlstad samt ett 

nytt förslag om att hyra en gammal gummiverkstad som fanns i anslutning till fängelset i 

Karlstad.96 Kampen om lokal intensifierades då kommunen gav avslag och den 17e januari 

1977 lämnade föreningen Karlstad musikcafé in en skrivelse till Karlstads kommunstyrelse 

med krav om fast lokal och fast ekonomiskt stöd. Den 14 februari fick föreningen avslag på 

dessa krav och någon motivering till detta återfinns inte i kommunarkivet. I ett öppet brev 

från musikcaféet till lokaltidningarna VF och NWT menade föreningen att kommunen hade 

lokaler men vägrade hyra ut dessa till musikcaféet.97 En demonstration iscensattes den 19 

februari där kravet om lokal och fast bidrag var budskapet. Detta gav inte det önskade 

resultatet och natten till den 19e mars 1977 bröt sig ett 20-tal aktivister från Karlstad 

musikcafé in i gummiverkstadens lokaler och ockuperade byggnaden. 

Olof Myrin som deltog i ockupationen beskriver händelsen: 

Vi hade ju med oss sovsäckar och så. Det [gummicentralen] var ju i uselt skick å så. 

Det var ju inte uppvärmt vad jag minns utan det var väl lite ruggigt där inne och jag 

vet inte ens om vi hade något elektriskt ljus där inne. […] Det var några gick upp på 

taket och satt upp banderoller. Vi beslöt oss för att vi skulle ha vakter som var uppe 

på taket så vi gjorde nått vaktschema där så vi byter av och satt på taket några 

timmar i sträck så där. Ja vi hade en grupp som skulle ta kontakt med press, en 

pressgrupp. Ja, det var ett par stycken som skulle sprida att vi gjort den här 

ockupationen då.98 

Lokalerna var i uselt skick och gummiverkstaden iordningställdes efter aktivisternas behov 

och efter förmåga med matsal och plats för stormöte. Lokalerna var aldrig låsta för 

ockupanterna som kunde gå ut och in. Myrin menar att flera av ockupanterna inte vistades där 

dagtid utan kom och gick som de ville men några aktivister var på plats hela tiden.99 

Pressgruppen tog kontakt med yttervärlden genom telefonsamtal till massmedia och gick 

därefter ut för att dela ut flygblad i Karlstad med parollen ”sopsäckar eller musikcafé?”.100 

Det genomförs även en namninsamling där folket fick visa sitt stöd till musikcaféets krav och 

den gav under några timmar över 800 namn.101  

                                                 
96 Stormötesprotokoll 1977-01-13 
97 Karlstad kommunstyrelse protokoll 1977-03-28. Inkommen skrivelse från föreningen Karlstad musikcafé 13/3 

1977, bilaga 311a 
98 Intervju med Olof Myrin 2019-11-27 
99 Intervju med Olof Myrin 2019-11-27 
100 Flygblad c: ”Karlstad musikcafé – Sopsäckar eller Musikcafé” 1977-03-19 
101 Nya Wermlands tidning 1977-03-21 s.10 
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Under dagen kom telegram med hälsningar från olika organisationer till ockupanterna och 

de lästes upp för att uppmuntra och stötta kampen om lokal.102 Kommunen hade satt in 

åtgärder mot ockupanterna genom att elektriciteten stängts av och mot kvällen gjorde NWT 

ett besök. Lokalen var mörk och utan värme och aktivisterna hade enbart ett gasolkök att 

värma sig med.103 Aktivisterna kommenterar kommunens ingrepp: 

-Men de ska inte tro att de ska kunna frysa oss ut ur huset. Med vår sång och musik 

håller vi värmen och vädrets makter är ju med oss.104 

Den 20 mars på stormöte läste ockupanterna upp vad lokaltidningarna skrev och där stod 

även polisens uttalande kring ockupationen. Polisens resonemang gick ut på att ockupanterna 

får vara kvar tills de blir hungriga och trötta för då kommer de att ge sig av samt att de inte 

gör något tills en polisanmälan kommit in.105 

Dagen efter polisanmäldes dock ockupationen av kommunens fastighetskontor. Ett antal 

aktivister ur pressgruppen uppvaktade kommunalrådet Svartmark (m) som inte var intresserad 

att ta emot utan stod fast vid sin tidigare ställning med att inte förhandla med ockupanterna. 

Enligt en kommentar i VF menar en talesperson för musikcaféet att polisen på något sätt 

kommer att agera: 

-Men vi vill inte ha någon konfrontation till stånd. Vi vill bara att kommunen ska 

komma hit och lyssna på oss.106 

Den 22 mars kl 04:30 avhyste polisen ockupanterna eftersom de nu hade en anmälan mot 

aktivisterna. Enligt en promemoria från polisanmälan kring ockupationen beskriver polisen 

aktionen på följande sätt: 

Lokalerna bevakades från taket av en till två av föreningens medlemmarmed 

signalanordning till ockupanterna som befann sig nere i lokalerna. Uniformerad 

personal trängde först in ifrån taket och öppnade dörren mot Eneströmsgatan som 

inifrån var barrikaderad av ockupanterna. Så snart dörren var öppnad trängde 

uniformerad polis in i lokalerna samtidigt som en hundförare bevakade dörren. Polis 

utvändigt bevakade takluckan och fönster på fastigheten. När polismännen kom in i 

                                                 
102 Telegrammen kommer från VPK Värmland, Studiefrämjandet i Karlstad. Förbundet kommunist, Förbundet 

kommunist Karlstad, Sundsta gymnasiet, Liberal ungdom i Karlstad (!), Karlstads CUF:avdelning, 

Kommunistisk ungdom Karlstad, Kommunistiska arbetarförbundet Värmland, Musikforum Sprängkullen, SKP 

Karlstad, Stiftelsen musikteatern i Värmland, Blue note Kristinehamn, Röd ungdom Värmland/Närke och 

Tjänstemännens bildningsverksamhet Värmland. 
103 Nya Wermlands tidning 1977-03-21 s.10 
104 Nya Wermlands tidning 1977-03-21 s.10 
105 Musikens makt 1977:3 s.6; Nya Wermlands tidning 1977-03-21 s.10 
106 Värmlands folkblad 1977-03-22 
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lokalerna stängde ockupanterna in sig i ett utrymme i källarplanet som var försett 

med skyddsrumsdörr, som forcerades av polismännen. Ytterligare en dörr var stängd 

från insidan av ockupanterna som senare öppnades. Ockupanterna lät sig övertalas 

att frivilligt avbryta ockupationen och medfölja till polisstationen för identifiering 

och antecknande av personalia.107 

Myrin beskriver händelsen på följande sätt: 

Ingen [av aktivisterna] sa att de ville göra motstånd eller så. Alla var inställda på att 

nu följer vi med ut. Och när vi kommer ut, det minns jag också tydligt, då står det 

poliser, inte tätt men i alla fall många poliser på var sida som bildar en gång, alltså. 

[…] Som jag uppskattar det en 15-20 poliser där men det vet jag inte. Kan jag inte 

svara på att det var så många. Och så står de med polisbilar utanför och det var så att 

de slussade ut, för vissa så tog lite tid att slussa ut, alltså tre fyra stycken i taget och 

in i polisbilarna. Polishuset låg ju bara ett kvarter ifrån. Så de kör bilen ett kvarter 

och ner i garaget och där fick vi gå ut och så leder dem in oss i celler som jag minns 

det så fick jag en ensamcell men de stängde inte dörren. De låste inte in mig. Jag 

hörde ljudet från andra celler, var någon som försökte sjunga någonting, Men det var 

ju ingen hätsk stämning. Det var ganska lugnt.108 

Samt Johansson: 

Vi sov över där, vissa av oss i alla fall. Och när de [kommunen] tyckte att nu räckte 

det då kom polisen och körde ut oss. De hade hundar med sig och allting. Men det 

gick ganska lugnt till och ingen gjorde motstånd riktigt.109 

Johanssons och Myrins beskrivning är i likhet med polisens redogörelse att tidigt på 

morgonen efter tre dagars ockupation kom polisen med hundar och talade om för ungdomarna 

att de var tvungna att avsluta ockupationen, varpå aktivisterna bad om tid för att diskutera om 

man skulle bjuda på motstånd. Något motstånd kom aktivisterna fram till att inte göra och 

man packade ihop sina grejer och förberedde sig på att följa med polisen.110 Polisen 

kommenterar sin insats i NWT och tidningen skildrar en polis, utrustad med ordentligt 

tålamod och diplomati, som resonerade med ockupanterna som stängt in sig i källarplanet: 

Kommissarie Raleby som ledde aktionen pratade med ockupanterna under några 

minuter.  

                                                 
107 Polisanmälan 1977-03-21, bilaga 2: Promemoria: Ockupation av fd Gummicentralens lokaler 
108 Intervju med Olof Myrin 2019-11-27 
109 Intervju med Tore Johansson 2019-10-31 
110 Intervju med Tore Johansson 2019-10-31 
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–De hade inte bestämt sig för om de skulle göra motstånd eller ej så jag gav dem 

fem minuter att bestämma sig på, säger kommissarie Raleby.111 

Ockupanterna släpptes efter ett kortare förhör och efter att de lämnat sina personuppgifter. 

Ockupationen rubriceras som egenmäktigt förfarande då ungdomarna olovligen hade berett 

sig tillträde till kommunens fastighet på Eneströmsgatan 2. I samband med utredningen kring 

ockupationen skickades en blankett ut till de misstänkta aktivisterna från distriktsåklagaren 

där aktivisterna ombads besvara ett antal frågor som exempelvis när man kom och gick, hur 

man kom in i lokalen samt om anklagelsen om egenmäktigt förfarande bestrids eller inte.112 

På det efterföljande stormötet i musikcaféet hade medlemmarna i föreningen format strategin 

för hur denna blankett skulle besvaras, det vill säga att inte svara på hur och när man kom in i 

fastigheten, bestrida brottsanklagan om egenmäktigt förfarande, strafföreläggande ej 

godkänns samt att föreningen tar kontakt med FiB/Kulturfronts jurister i ärendet. Eventuella 

övriga frågor ska besvaras.113 Detta gick ut i ett infoblad till medlemmarna i musikcaféet där 

de skrev följande: 

På stormötet 30/3 beslöt vi att alla Musikcaféets medlemmar som stöder 

ockupationen och kravet på lokal bör fylla i och skicka in frågeformuläret. Detta för 

att visa att det inte är en liten grupp ”terrorister” som står för ockupationen, utan att 

det är Karlstad Musikcafé som står bakom. Dessutom kommer dom att få mycket 

svårare att komma med några rättsliga efterföljder ju fler vi är, och när caféet står 

enigt bakom aktionen är det svårare att peka ut några enskilda ”ledare”.114 

Den 20 april 1977 får musikcaféet svar från FiB:s jurister och de menar att det tänkbara 

straffet sannolikt blir dagsböter. Vidare menar FiB att musikcaféet kan betona till kommunen 

är att de inte har fått hyra några av de lokaler som caféet menar kommunen har vilket tyder på 

diskriminering och bör framföras till den allmänna opinionen. Därefter följer en lättare 

skrivelse angående principiellt om statlig och kommunal kulturpolitik samt att FiB, 

tillsammans med andra organisationer redan stödjer musikcaféets krav på lokal. 

2.4 Dialogen i lokalpressen 

Rapporteringen kring aktionen i tidningarna förekommer med en förskjutning, dvs. 

ockupationen iscensattes en lördag men eftersom nyheten rimligen inte hann med presstopp 

utkom nyheten först på måndagen då tidningarna inte gavs ut på söndagar. 

                                                 
111 Nya Wermlands tidning 1977-03-23 s.14 
112 Polisanmälan 1977-03-21 bilaga 3; Polisanmälan 1977-03-21 bilaga 4 
113 Stormötesprotokoll 1977-03-30 s.2 
114 Informationsutskick till medlemmar 1977-04-05 
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Beskrivningen av ockupationen i tidningarna kan delas in i tre delar: del 1, aktionen, del 2, 

polisanmälan och del 3, upplösningen.  

I Karlstad för tiden 1977 rapporterade tre lokaltidningar. Karlstads- tidningen (KT) var en 

av dessa och hade en liberal politisk inriktning och utkom för den aktuella tiden endast en 

upplaga i veckan.115 KT rapporterar inte alls om ockupationen som musikcaféet genomförde, 

vare sig när det hände eller efter. Varför är oklart men tidningen gavs som tidigare nämnts ut 

en gång i veckan, nämligen torsdagar. Möjligen ansåg tidningen att nyheten om ockupationen 

var inaktuell när KT gavs ut vid nästa tillfälle. Vidare kan nämnas att KT tidigare skrivit om 

musikcaféet, exempelvis under dagarna för Allemansfesten 1973. 

Nya Wermlands tidningen (NWT) var den andra tidningen som rapporterade om nyheter i 

Karlstad 1977. NWT är en moderat morgontidning som sedan 1917 utkommit med en 

sexdagarsutgivning.116 

NWT:s artikel den 21 mars har ett musikcaféperspektiv där föreningens tidigare 

omständigheter beskrivs samt att lokalen som tillgripits var nära på tom. Själva ockupationen 

beskrivs som odramatisk där ockupanterna iordningställer lokalen, satte upp banderoller på 

taket med meddelanden om krav på lokal och att en grupp medlemmar går ut på Karlstads 

gator för att söka stöd hos lokalbefolkningen. Själva kommenterar aktivisterna ockupationen 

med: 

-Vi har talat om en ockupation en längre tid, men efter kommunens sista negativa 

beslut den 14 februari tog dessa funderingar fastare form.117 

Samt att: 

-Vi vill fästa uppmärksamhet på våra problem, säger man i föreningen. 

-Det finns lediga lokaler i stan och det är det vi vill bevisa med ockupationen, säger 

man vidare.118 

Vidare lyfter tidningen fram en namninsamling som på relativt kort tid samlat in över 800 

namn som stöder kravet om lokal till föreningen. NWT menar att föreningen själva sökt lokal 

och när man hittat, alternativt begärt lokal har musikcaféet mötts med avslag och passivitet. 

Detta har resulterat i att medlemsantalet har sjunkit från 400 till ca 130. 

Polisen hävdar till NWT att de ser detta som en demonstration och att de inte kan avbryta 

den utan polisstyrelsens beslut. Vidare framhåller polisen att tills de får in en anmälan 

                                                 
115 Nationalencyklopedin, sökord Karlstads- tidningen 
116 Nationalencyklopedin, sökord Nya Wermlands tidningen 
117 Nya Wermlands tidning 1977-03-21 s.10 
118 Nya Wermlands tidning 1977-03-21 s.10 
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kommer de att avvakta eftersom de anser att ockupanterna inte hittills gjort sig skyldiga till 

något brott. 

Kommunalrådet Sven-Eric Svartmark (m) kommenterar till NWT att det inte är 

kommunens sak att skaffa lokaler till föreningar och att musikcaféet får hyra som alla andra. 

Vidare kommenterar Svartmark ockupationen med: 

-Vi på kommunen måste följa de demokratiska spelreglerna och då tycker man ju att 

även Karlstads musikcafé ska följa dessa. De metoder som de nu använt är ju inte 

demokratiska precis, och det skulle förvåna mycket om deras aktion kommer att 

hjälpa dem. Deras handlande är bara för att väcka uppmärksamhet119 

Det sista som artikeln den 21 mars tar upp är att kommunen stängt av strömmen vilket 

resulterade i en kall natt för aktivisterna som kommenterar med att de aldrig ska ge sig och att 

de inte kan frysas ut.120 

Den 22 mars får kommunen större utrymme och artikeln öppnar redan i rubriken med att 

musikcaféet får göra som alla andra och hyra lokal. Vidare har polisen fått in en anmälan från 

Karlstad kommun om inbrott i kommunens lokaler och att anmälan är riktad mot musikcaféet. 

Efter ett sammanträde väljer polisen att inte göra något för tillfället och kommenterar med: 

-De stör ju ingen så vi avvaktar.121 

Kommunen får stort utrymme att kommentera sitt beslut att polisanmäla ockupanterna och 

lyfter fram att det är stor brist på lokaler i Karlstad, långa köer på de som finns att tillgå från 

andra föreningar samt att det finns andra verksamheter som har högre prioritet, exempelvis 

gymnasieskolor samt yrkesutbildningslinjer som har stort lokalbehov. Vidare framhåller 

kommunen att de inte har rätt att hyra ut till en speciell förening: 

Ställer kommunen upp med en lokal så skall alla föreningar i hela kommunen ha 

tillgång till denna. Alla föreningar skall givetvis ha samma möjlighet till lokal.122 

Karlstad musikcafé återfinns inte i artikeln och kommenterar inte polisanmälan i NWT. 

Onsdagen den 23 mars rapporteras det om ockupationens upplösning och domineras av 

polisens skildring av händelsen. I NWT beskrivs upplösningen som odramatisk. Polisens 

insatts beskrivs med att ockupanterna blir överraskade tidigt på morgonen av ett 20-tal 

poliser. Väl inne i byggnaden övertalas ockupanterna att ge upp varpå alla enligt kommissarie 

                                                 
119 Nya Wermlands tidning 1977-03-21 s.10 
120 Nya Wermlands tidning 1977-03-21 s.10 
121 Nya Wermlands tidning 1977-03-22 s.11 
122 Nya Wermlands tidning 1977-03-22 s.11 
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Raleby insåg det meningslösa i att göra motstånd. Polisen kommenterar händelsen och 

betonar att ockupanterna skötte sig exemplariskt under polisens aktion. Särskilt nöjd förefaller 

polisen vara över att inte hittat några tecken på alkohol eller droger. 

Musikcaféet kommenterar händelsen med: 

Att ockupationen nu är över och trots att den fick ett så snöpligt slut har detta på 

något sätt inte knäckt oss. Tvärtom har den stärkt vår vilja och uppfattning om vår 

sak och de krav vi har ställt till kommunen.123 

Vidare låter musikcaféet meddela att de har fått till ett möte med Svartmark för att framföra 

kraven om att få hyra lokal. 

Den tredje lokaltidningen som rapporterade om händelser i Karlstad under 1977 var 

Värmlands Folkblad (VF). VF var en socialdemokratisk regiontidning som för tiden 1977 

utkom som sexdagarstidning.124  

I VF är rapporteringen kring dessa tre dagar likartad som i NWT. Artikeln den 21 mars 

domineras av ett musikcaféperspektiv där musikcaféet i kommentar menar att de sökt lokaler 

men kommunen vägrar motiveringslöst att hyra ut till föreningen. Musikcaféet menar vidare 

att aktionen är en protest mot kommunen då de vägrar att hyra ut till dem. Vidare trycker 

föreningen på att andra föreningar stöds av kommunen med både fast lokal och bidrag men 

inte musikcaféet. Eftersom föreningen inte har en fast punkt i Karlstad har även 

medlemsantalet minskat kraftigt. 

Kommunens man Svartmark kommenterar ockupationen med att detta måste behandlas 

som ett inbrott och att det finns regler och riktlinjer för hur uthyrning av kommunala lokaler 

ska gå till samt att kommunen eventuellt kommer att begära polisens hjälp.125 

Under ockupationens andra rapportering i VF är det ett låst läge som beskrivs mellan 

aktörerna. Polisen bekräftar att anmälan har inkommit och anser att ockupanterna agerar fel 

eftersom det finns fler föreningar som har lokalproblem.126 

Kommunens kommentar till att föra en dialog med ockupanterna är att Svartmark vägrar 

förhandla medan ockupationen är pågående. Musikcaféet är medvetna om att polisen kommer 

att vidta åtgärder och kommenterar: 

                                                 
123 Nya Wermlands tidning 1977-03-23 s.14 
124 Nationalencyklopedin, sökord Värmlands folkblad 
125 Värmlands folkblad 1977-03-21 s.6 
126 Värmlands folkblad 1977-03-22 s.22 
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Vi vill inte ha någon konfrontation till stånd. Vi vill bara att kommunen ska komma 

hit och lyssna på oss.127 

Artikeln om ockupationens upplösning den 23 Mars får en rubrik med ett talande budskap: 

Polisen ingrep mot ockupanter – men kampen för egen lokal går vidare128 

Ingripandet beskrivs med att aktionen inleddes fem på morgonen med att ett 25-tal poliser 

med tre hundpatruller tog sig in i byggnaden. Först upp på taket och plockade ned banderoller 

för att sedan bryta sig in i lokalen. Aktionen tog en halv timme och allt gick lugnt och 

stillsamt till. Ockupanterna fördes till polisstationen, namn antecknades och de släpptes. 

Polisen kommenterar insatsen med: 

Vi hade inga som helst problem, tvärtom så visade ockupanterna förståelse för vad 

vi gjorde129 

Musikcaféets talesperson, Thomas Medberg menar till VF att vad han förstår kan ingen kritik 

riktas mot polisens agerande. Han har fått denna information förklarad för sig då han inte var 

på platsen vid polisens ingripande. Vidare menar Medberg att taktiken kommer att läggas om 

efter ockupationen. Förningen ska lära sig av sina erfarenheter och prata igenom hur de ska 

fortsätta. Föreningen har under ockupationen fått in ca 1500 namnunderskrifter ute på 

Karlstads gator och ingen har varit negativt inställd till ockupationen menar Medberg. 

Medberg avslutar med: 

Vi kommer aldrig att ge upp, vi SKA ha en lokal, och hittar vi en tom lokal 

någonstans ska vi ta den!130 

Kommunen kommenterar ingripandet med att de inte tänker förhandla under pågående 

ockupation men nu hoppas de kunna nå en lösning via samtal med musikcaféet.131 

Gemensamma drag som återfinns i tidningarnas rapportering är att det finns tre aktörer i 

artiklarna, ockupanterna, kommunen och polisen. Tidigt menar kommunen att de inte tänker 

förhandla med aktivisterna eftersom ockupationen är pågående. Polisen förefaller inte ha 

pratat med ockupanterna och har inledningsvis en passiv inställning till aktionen. Dessa tre 

parter förefaller kommunicera med varandra men genom lokalpressen. Ockupanternas krav på 

lokal blir ett tydligt meddelande genom lokaltidningarna och även genom banderollerna på 
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taket på den ockuperade byggnaden. Kommunen är missnöjda över tillgripandet av lokalen 

samt antyder om polisanmälan i tidningen. Polisens hållning blir även klar för både 

ockupanterna och kommunen och vise versa. Ockupanternas fortsatta kamp för att få en lokal 

blir även tydlig samt att det finns en antydan om ytterligare ockupation i sista uttalandet. Att 

det skulle ha förekommit fler ockupationer av musikcaféet finns det inte stöd för i källorna.  

2.5 Lokaler som kulturpolitik 

En röd tråd som genomsyrar i stort sett hela föreningen Karlstad musikcafés historia från start 

var lokalfrågan. Föreningen hade inledningsvis en lokal som de blev avhysta från och därefter 

samlas argumenten för ockupation sakta men säkert. I verksamhetsberättelsen för året 1976 

berättar föreningen att all övrig aktivitet utöver konserter har legat nere på grund av 

avsaknaden av lokal.132 Lokalbristen har ytterligare negativa effekter vilka är att utan fast 

lokal blir det inget ekonomiskt stöd till föreningen samt även att medlemsantalet kraftigt 

minskar från ca 400st år 1975 till ca 130st år 1977 vilket är ett påtagligt bortfall.133 

Lokalbristen beror enligt musikcaféet på att kommunen inte hjälper dem med lokal och 

förhåller sig passiv till musikcaféets önskemål och krav. Föreningen gör upprepade 

påtryckningar och uppvaktar kommunen med krav om lokal och hämtar argument som 

kommer ur kulturpropositionen 1974:28 i öppet brev till kommunen med: 

Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella 

förutsättningar för att denna frihet skall kunna skyddas. ...Kulturpolitiken skall ge 

människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja kontakt mellan 

människor. Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar 

inom kulturområdet.134 

Detta används som ett slagträ i ett öppet brev skrivet till kommunstyrelsen via NWT där 

musikcaféet menar att kommunen inte tar föreningens problem på allvar samt att kommunen 

låter de kommersiella nöjesetablissemangen i Karlstad sköta kulturpolitiken.135 Detta får inget 

svar från kommunen förrän efter ockupationen.  

Vidare argument från musikcaféet återfinns på flygblad som delades ut av pressgruppen. 

Under ockupationen menar musikcaféet att: 

                                                 
132 Karlstad musikcafé verksamhetsberättelse 1976 s.1 
133 Nya Wermlands tidning 1977-03-21 s.10 
134 Karlstads kulturnämnds protokoll 1977-03-30 bilaga 113a: ”Musikcaféet skriver öppet brev till 

kommunstyrelsen” (ankommet 1977-03-15) 
135 Karlstads kulturnämnds protokoll 1977-03-30 bilaga 113a: ”Musikcaféet skriver öppet brev till 

kommunstyrelsen” 
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Lokalen, som ägs av Karlstad kommun, disponeras av renhållningsverket för att 

lagra sopsäckar! Vi tycker att lokalen kan disponeras på ett bättre sätt av 

kommunen136 

Samt på ytterligare flygblad läses att: 

Det talas om att den alternativa kulturen ska främjas men det har vi inte sett mycket 

resultat av. […] Vi antar att ni [kommunen] tänker lura oss men vi ger oss aldrig.137 

På flygbladet tilläggs även att kommunen avslagit begäran av att få en lokal och att 

gummiverkstaden även har varit på tal från musikcaféets sida. Det framgår även att 

kommunen har avslagit utan motivering den 14 februari 1977. Efter att jag gått igenom 

kommunstyrelsens och kulturnämndens protokoll under aktuell period har något motivering 

till avslaget inte återfunnits.138  

Musikcaféets lokalbehov och att få hjälp med detta motiveras även genom att peka på 

andra verksamheter som återfinns i Karlstad med omnejd. Föreningen menar att de är en del 

av den progressiva musikrörelsen och att de vill tillhandahålla ett alternativ till den 

kommersiella kulturen, vilket är i linje med kulturpolitiken från år 1974. Föreningen pekar på 

andra föreningar som exempelvis Jazz Spectrum som har ett jämförbart syfte med 

musikcaféets, samt att dessa får stöd från kommunen.139  

I verksamhetsberättelsen för året 1977 som är författad i början av 1978 beskriver 

musikcaféet situationen för tiden innan ockupationen med att en desperation växte inom 

föreningen och att flera medlemmar ansåg att musikcaféet måste göra sin röst hörd vilket 

skulle åstadkommas med en ockupation.140 

Själva ockupationen beskrivs inom musikcaféet som en framgång eftersom målet med 

aktionen var att kommunicera ut ett budskap om hur föreningen behandlas av kommunen. Ett 

brett register av föreningar ger sitt stöd till ockupationen tillsammans med 2500 

namnunderskrifter där folk på gator och torg i Karlstad visar sin sympati med aktionen.141 

                                                 
136 Flygblad a: ”Musikcafé istället för sopsäckar!” 1977-03-19 
137 Flygblad b:1977-03-19 
138 Jag har gått igenom kommunstyrelsens och kulturnämndens protokoll för perioden februari till mars 1977 

utan att motivation till avslag återfunnits. Den kommentar kring musikcaféets lokalfråga återfinns i protokoll 

som svar till det tidigare öppna brevet där kommunen hänvisar till samma regler som tidigare 

(kommunstyrelsens protokoll 1977-03-28) 
139 Flygblad c: angående namninsamling om stöd till Karlstad musikcaféets krav i samband med demonstration 

1977-02-19 
140 Allmän verksamhetsberättelse för föreningen Karlstad musikcafé år 1977. 1978-02-21 
141 Allmän verksamhetsberättelse för föreningen Karlstad musikcafé år 1977. 1978-02-21 
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Tillsammans med namninsamlingen kommer även stöd från olika organisationer via telegram 

under ockupationen som ger sitt stöd till aktionen.142 

Motiveringen kring ockupationen kretsar som sagt kring lokalfrågan. Eftersom inget fast 

ekonomiskt stöd ges till en förening utan fast punkt ansåg musikcaféet att de blev motarbetade 

av kommunen som inte bara nekar dem hjälp med lokal utan även vägrar att svara på 

föreningens öppna brev eller motivera varför de får avslag på förfrågningar kring lokal. Inom 

den progressiva musikrörelsen tas ockupationen i Karlstad upp i Musikens makt där tidningen 

lyfter fram namnunderskrifterna och menar att ockupationen motiveras genom folkets stöd.143 

När Myrin kommenterar ockupationen och motiveringen till denna i efterhand menar han 

att: 

Det var väl ganska enkelt resonemang att vi ville ha en lokal […] tanken var nog 

helt enkelt den att nu har vi varit utan lokal i flera år och ska vi ha ett musikcafé så 

måste vi ha en fast lokal. Det funkar inte i längden med bara gå runt på andras 

lokaler å hyra in sig. Det var någon som hade upptäckt den här lokalen och tyckte att 

den står nästan tom […] Då tyckte vi väl att, dom [kommunen] visste ju om att vi 

ville ha en lokal, och tycker de att det är viktigare med sopsäckar än att vi ska kunna 

ha en lokal? […] Det här är ju en kultur som bryter mot den traditionella kulturen. 

Det är ju en kultur som stod i motsats till rådande samhällsförhållanden i många 

avseenden. Så att vi tänkte väl att det är väl därför de inte ger oss nån lokal. Men då 

måste vi ju tala om för dem att vi menar allvar.144 

Tore Johansson minns motiveringen likartad med: 

att ha en egen lokal var en nödvändighet för att bedriva den verksamhet vi ville. Vi 

hade en dialog med kommunen. Det var ju borgerligt styre då också. Så det gick väl 

inte sådär jättebra. Så när vi inte fick någon respons och det inte hände nått då gjorde 

vi väl det mest som en demonstration, inte kanske för att den lokalen var så 

jättebra.145 

I Johanssons kommentar kring ockupationen finns även med att styret i Karlstad för tiden 

1977 var borgerligt. Några uttryck för att göra denna ockupation till syfte att angripa 

borgerliga partier eller liknande har inte återfunnits i materialet och att denna aktion skulle 

                                                 
142 Telegrammen kommer från VPK Värmland, Studiefrämjandet i Karlstad. Förbundet kommunist, Förbundet 

kommunist Karlstad, Sundsta gymnasiet, Liberal ungdom i Karlstad, Karlstads CUF:avdelning, Kommunistisk 

ungdom Karlstad, Kommunistiska arbetarförbundet Värmland, Musikforum Sprängkullen, SKP Karlstad, 

Stiftelsen musikteatern i Värmland, Blue note Kristinehamn, Röd ungdom Värmland/Närke och Tjänstemännens 

bildningsverksamhet Värmland. 
143 Musikens makt (1977:3) s.6 
144 Intervju med Olof Myrin 2019-11-27 
145 Intervju med Tore Johansson 2019-10-31 
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vara en protest mot borgerligt styre eller likande finns det inte stöd för i källorna. Det som 

framgår i svaren är den kommunikativa delen där aktionen syftar till att fungera som 

meddelande som syftar till att medvetandegöra det borgerliga styret samt lokalbefolkningen. 

Ockupationen beskrivs inom musikcaféet i termer av framgång. Aktionen fick stort stöd av 

allmänheten med 2500 namnunderskrifter vilka stöder musikcaféets ockupation samt krav på 

lokal. Det är inte bara lokalbefolkningen som ger sitt stöd till aktionen utan även ett antal 

föreningar runt om i landet skickade stödtelegram för att utrycka stöd och kamphälsningar. 

Efter ockupationen menar föreningen i verksamhetsberättelsen att musikcaféet upplever ett 

uppsving men inte på vilket sätt uppsvinget ger sig uttryck. Det anordnas en demonstration 

lördagen efter ockupationen och där deltar 200 personer som stöder caféets krav på lokal.146 I 

verksamhetsberättelsen framhålls även om ockupationens upplösning att: 

Kommunen vägrade att förhandla med musikcaféet så länge ockupationen pågick, 

och efter tre dagar beordrades polisen ta över stans kulturpolitik och körde ut 

ockupanterna, som nu knappt ett år senare hotas av åtal.147 

Sammanfattningsvis kan föreningens beskrivning och motivering kring ockupationen 

skrivas som centrerade runt lokalfrågan och att musikcaféet menar att deras verksamhet i linje 

med den statliga kulturpolitiken från 1974. Musikcaféet upplevde att kommunens strategi var 

att tiga ihjäl föreningen och att deras önskemål och krav inte hörsammas resulterade i 

ockupationen. Att lokalen inte var den mest lämpade var möjligen inte det viktigaste utan att 

aktionen syftade till att göra föreningens röst hörd. 

2.6 Efter ockupationen 

Rent konkret och direkt resulterade ockupationen i tio dagsböter á 5 kronor för de som 

ertappades i lokalen samt en dag i häktet med förhör.148  

Verksamhetsåret 1978 startade med att föreningen beslutade på stormöte att musikcaféet 

skulle stå för alla kostnaderna som uppkom i samband med ett eventuellt åtal som kostnader 

för advokat och eventuella böter.149 För att finansiera detta diskuteras det att genomföra en 

stödgala för ockupationsböter.150 

Musikcafés kritik angående kommunens agerande kring kulturpolitiken och att Karlstad 

kommun inte agerar i linje med den statliga kulturpolitiken resulterade i ett svar på det öppna 

                                                 
146 Allmän verksamhetsberättelse för föreningen Karlstad musikcafé år 1977 (författat 1978-02-21) s.1 
147 Allmän verksamhetsberättelse för föreningen Karlstad musikcafé år 1977 (författat 1978-02-21) s.1 
148 Inkommen skrivelse: Advokaterna Widell och Fresk: Ang Karlstad musikcafés ockupation 1978-03-28 
149 Stormötesprotokoll 1978-03-01 s.1; Stormötesprotokoll 1978-04-06 s.1 
150 Stormötesprotokoll 1978-09-07 s.1 
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brevet till kommunstyrelsen. I svaret skriver kommunen att det inte är kommunens sak att 

svara för lokal till fria kulturgruppers verksamhet samt att kommunen inte kan tillhandahålla 

lokal till endast en intressent. Vidare hänvisar svaret till att samma regler gäller för alla även 

när det gäller fast ekonomiskt stöd.151  

Musikcaféet anser att det är kulturpolitiskt motiverat att kommunen ska upplåta lokal till 

föreningen. Vidare anser föreningen att kommunen möter musikcaféet med okunskap och 

fördomar om att det enbart är en samling ”långhåriga knarkare” och dessa vägrar kommunen 

att diskutera med och därför skickades polisen för att överta kulturpolitiken. Ockupationen 

hade medfört ett möte med kommunens ansvarige för lokalbeståndet, Sven-Eric Svartmark 

(m) för att vidare diskutera hur lokalfrågan skulle lösas. Resultatet av mötet blev magert och 

det är möjligt att musikcaféets representanter drev frågorna väl offensivt.152 I en artikel menar 

föreningen att Svartmark under mötet inte svarat, alternativt svarat flyktigt på frågor:  

På en fråga om det inte är kulturpolitiskt motiverat att upplåta lokal åt musikcaféet 

svarade Svartmark att lokalproblemet inte kunde ses som en kulturpolitisk fråga. 

Vidare vägrade han, på en fråga, att redogöra för hans partis (m) kulturpolitik. Detta 

förklarar till stor del det bemötande musikcaféet fick under ockupationen.153 

Ockupationen tvingade fram svar från kommunen och den 14 juni 1978, ca ett och ett halvt år 

efter ockupationen, får musikcaféet en lokal samt ett årsbidrag av kommunen. Det handlar om 

en före detta livsmedelsbutik som föreningen får nyttja tillsammans med flera föreningar där 

caféet hyr en kontorslokal med möjlighet att hyra en samlingslokal i fastigheten. I en artikel i 

KT resonerar två medlemmar som var med i ockupationen om kopplingen mellan aktionen 

1977 och lokalen som de fick 1978: 

Jag vill inte säga att det är tack vare vår ockupation på våren 1977 som vi nu fått en 

egen lokal. Men aktionen har nog varit en starkt bidragande orsak154  

Vidare menar medlemmarna att ytterligare bidragande orsak till att de nu fått lokalen är att 

politikerna nu ser mer seriöst på hur föreningen arbetar. 

Den fria kulturen i Karlstad har nu fått en fast punkt menar musikcaféet och har nu bättre 

förutsättningar för att arrangera de verksamheter föreningen vill men det är en temporär 

                                                 
151 Kommunstyrelsens protokoll 1977-03-28 bilaga 311B 
152 Nya Wermlands tidning 1977-12-19 
153 Nya Wermlands tidning 1977-12-19 
154 Karlstad tidningen Nr:49 14-20 oktober 1978 s.11 



37 

 

lösning. Lokalen planeras att troligtvis byggas om till omklädningsrum för en planerad 

idrottsplats som ska byggas i anslutning till lokalen.155 

Noteras kan även att argumenten och diskussioner kring den statliga kulturpolitiken och 

kommunens hållning till denna i fråga om Karlstad musikcafé som framgår som argument i 

tidningarna inte framträder i stormötesprotokollen, på flygblad under ockupationen eller 

anteckningar i övrigt. Det förefaller ha varit en diskussion som förekom utanför mötena, 

alternativt att dessa diskussioner aldrig skrevs ned. Ämnet återfinns inte i någon 

diskussionspunkt eller liknande i musikcaféets arkiv. 

I verksamhetsberättelsen för året 1977 menar föreningen att ockupationen innebar ett 

uppsving för musikcaféet men det uttrycks inte på vilket sätt. Tänkbart vore nu när den fria 

kulturen äntligen fått sin lokal att ett tillskott av entusiasm och energi skulle resultera i att 

arrangemangen skulle bli betydligt fler, ökat engagemang och att medlemsantalet skulle växa 

men i verksamhetsrapporterna beskrivs situationen i andra ordalag. Arrangemangen beskrivs 

som mindre och anspråkslösa och kvällarna som oplanerade. Trots detta avslutas 

verksamhetsberättelsen för 1978 med att caféet allt mer blev en känd samlingspunkt för 

kulturen i Karlstad.156 Ett lättare uppsving för medlemsantalet kan noteras där föreningen 

konstaterar att tillströmningen av medlemmar har varit lika stor som tidigare samt att för året 

1979 noteras att medlemsantalet är uppe på 200st.157 Detta till trots är det få av de nya 

medlemmarna som engagerar sig i arbetslagen i föreningen samt deltar på stormöten. Detta 

resulterar i att det som oftast är de som befunnit sig länge i föreningen som deltar, beslutar 

och genomför det föreningen vill åstadkomma.158 Detta menar föreningen är bekymmersamt. 

Dels på grund av att stormötet är det beslutande organet i föreningen och är det dålig 

uppslutning av medlemmar kommer sannolikt beslut inte kunna fattas. Detta resulterar i att 

det blir få som bestämmer för gruppen vilket inte eftersträvades. 

Tio år efter ockupationen författar en av medlemmarna, Olof Myrin, en artikel där han 

reflekterar över vad ockupationen resulterade i och vad den nya lokalen innebar för 

föreningen:  

Musikcaféet flyttade in och var en av flera hyresgäster, visserligen med eget kontor 

men endast rätt att boka tid i samlingssalen som man tidigare hade bokat tid på 

fritidsgårdarna. Det var nog inte vad ockupanterna såg framför sig när de 1977 

                                                 
155 Karlstad tidningen Nr:49 14-20 oktober 1978 s.11 
156 Verksamhetsberättelse för Karlstads Musikcafé år 1978 s.1 
157 Allmän verksamhetsberättelse för föreningen Karlstad musikcafé år 1979 s.1 
158 Allmän verksamhetsberättelse för föreningen Karlstad musikcafé år 1979 s.2 



38 

 

krävde egen fast lokal! Få av dessa var nu aktiva i Musikcaféet, en ny generation 

hade tagit över.159 

År 1998 utkommer en nostalgibok kring åren 1970- och 1980-talets Karlstad och där 

figurerar även ockupationen av gummiverkstaden 1977 och några av medlemmarna. Olof 

Myrin beskrivs här som en av eldsjälarna i musikcaféet och kommenterar att ockupationen 

gav det resultat som ockupanterna hoppats på.160  

Idag finns det forna musikcaféets byggnad kvar och har fortfarande aktiviteter för 

ungdomar. På kommunens hemsida för fritidsgården på tolvmansgatan skrivs det: 

Här kan du arrangera konserter, disco eller andra kulturevenemang. Vi stöttar dig 

från start till mål och vet vart du kan söka pengar till ditt arrangemang.161 

Ockupationen resulterade i att Karlstad kommun blev tvungen till att ta ställning i den 

statliga kulturpolitiken genom aktionen iscensatt av Karlstad musikcafé. Det som kommer 

fram i källmaterialet talar för att kommunen inte hade som ambition att bidra till musikcaféets 

fortsatta verksamheter utan istället motarbetar de genom passivitet. Det går visserligen att 

argumentera för att kommunens kommentar i lokalpressen rörande att föreningen får hyra 

lokal som alla andra är fullt rimlig. Faktumet kvarstår att kommunen gett avslag i 

förfrågningar om begäran av att hyra lokaler från föreningens sida. Efter över ett års kontakter 

med kommunens representanter lyckades föreningen få en lokal men den förefaller inte ha 

varit vad föreningen tänkt sig. Musikcaféet själva menar i interna dokument att föreningen 

upplever uppsving efter ockupationen vilket är mycket möjligt men ur tillväxttal som 

exempelvis ökat antal medlemmar samt expansion i övrigt förefaller föreningen haft en topp 

runt ockupationen och därefter tar en ny generation cafémedlemmar över och styr 

verksamheten i annan riktning. 

  

                                                 
159 Myrin, O. (1987:3). Musikrörelsen och Karlstad musikcafé. Värmländsk kultur s.20 
160 Bäckström, L., & Carlvik, S.-O. 70- och 80-talets Karlstad: "som vi minns det" : en nostalgibok om 

stadsbildens förändring s.86 
161 Karlstad kommuns hemsida, sökord tolvmansgatan (Hämtat 2019-01-10) 
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3 Analys 

Här analyseras det empiriska materialet utifrån frågeställningarna hur kan ockupationen som 

iscensattes av Karlstad musikcafé 1977 förklaras samt hur såg maktrelationen ut mellan 

Karlstad musikcafé och Karlstad kommun? Dessa frågeställningar kommer analyseras utifrån 

ett dialog- och maktperspektiv med Carles analysmodell (figur 1) och med Horgbys fem 

strategier för upproriskhet (figur 2), som utgångspunkt. 

3.2 Hur kan ockupationen i Karlstad 1977 förklaras utifrån ett dialogperspektiv? 

Ockupationen går här att se ur ett dialogperspektiv (se figur 1) likt det sätt Carle ser på denna 

typ av aktion.162 Carle menar att det i ockupationer finns tre parter. Ockupanterna, politiker 

(Karlstad kommun i detta fall) samt polisen och dessa återfinns även i detta fall. Tidigt i 

aktionen råder vad som beskrivs i tidningarna som ett dödläge mellan parterna, det vill säga 

de kommunicerar inte med varandra. Denna kommunikation sker inte direkt mellan parterna 

utan via lokalpressen där de förefaller svara på varandras påståenden och gör uttalanden kring 

tankar om ockupationen. Det är mycket information som delas mellan parterna utan att 

parterna faktiskt möts. Innan ockupationen fick musikcaféet inte svar på ett öppet brev till 

kommunen men när ockupationen iscensätts kommer svar relativt snabbt från kommunen 

genom pressen där lokalfrågan fortfarande hänvisas till tidigare svar. I linje med Carles teori 

kring dialogperspektivet förekommer ett offentligt samtal mellan dessa parter i 

lokalpressen.163 

Tidningarnas reportage kring ockupationen följer här Carles mönster då parterna talar om 

varför de agerar som de gör. Ockupanterna förklarar varför föreningen ockuperar, 

medlemmarna söker uppmärksamhet till lokalproblemet och bidra till att föreningens 

lokalkrav lyfts på kommunens politiska dagordning. Musikcaféet ger bilden av en kommun 

som vägrar föreningen lokaler utan motivering. Kommunen menar i tidningarna att 

ockupanterna agerar odemokratiskt samt att de inte följer de regler som kommunen har 

gällande att hyra lokaler. Även polisen motiverar sina insatser i tidningarna och gör sina 

ståndpunkter synliga i det offentliga samtalet.  

Här kommunicerar caféet både inåt och utåt likt Carles modell eftersom nyheten talar till 

flertalet genom lokalpressen som exempelvis utåt till politikerna och allmänheten. Till 

politikerna om kraven som ockupanterna har och att kommunen möter musikcaféet med 

                                                 
162 Carle, (1991:3) s.50-51 
163 Carle, (1991:3) s.49 
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passivitet samt inåt till rörelsen själva.164 Ockupationen tas upp i Musikens makt och därmed 

vinner caféet uppmärksamhet och sympati hos musikrörelsen i stort vilket är i linje med vad 

Carles teori kring ockupationer som kommunikation samt att aktionen använder sig av 

massmedia för att kommunicera även till det egna nätverket.165  

Även efter att ockupanterna avhysts talar de inåt och utåt i massmedia på det sätt Carles 

modell beskriver.166 De låter meddela att de gav sig utan att göra motstånd. Medlemmarna 

kommenterar detta med att föreningen inte vill ha någon konfrontation med polisen utan bara 

att någon lyssnar på aktivisterna, vilket talar för att aktivisterna förmedlar en fredlig bild av 

sitt agerande. En bild som bekräftas av polisens uttalande i samma tidning om att 

ordningsmakten inte upplevde några problem med avhysningen. Massmedia sprider snabbt 

meddelandet om en fredlig rörelse. 

Det fredliga budskapet finns i tidningen samt att medlemmarna går starka ur aktionen med 

en stärkt vilja om att åstadkomma en lokal till föreningen. En klar ståndpunkt förmedlas när 

en aktivist uttrycker i tidningen att föreningen aldrig kommer ge upp och att de ska ha en 

lokal samt att om föreningen hittar en tom ”ska vi ta den”. Detta antyder om att en ny 

ockupation möjligen planeras alternativt ett budskap om att föreningen inte släpper 

lokalfrågan när ockupationen är över. Detta talar utåt till politikerna och allmänheten som via 

tidningarna får reda på att musikcaféet inte ger sig samt att kravet på lokal kvarstår. 

Sammanfattningsvis går det att se ockupationen utefter Carles analysmodell där 

ockupationen fungerar som medel för dialog. Dialogen återfinns i lokaltidningarna där 

parterna runt ockupationen för ett offentligt samtal mellan varandra och klargör sina 

ståndpunkter. Ungdomarna har fått sin röst hörd med aktionen och även fått spridning till 

nätverket via Musikens makt. Allmänheten har via lokaltidningen fått vetskap om 

musikcaféets lokalproblem och det är även säkerställt att kommunen har fått kraven. Därmed 

går det att se ockupationen som ett kommunikationsmedel. 

3.3 Hur såg maktrelationen ut mellan Karlstad kommun och Karlstad musikcafé? 

Upproriskhet kan analyseras utefter Horgbys fem strategival som jag tidigare introducerade i 

denna uppsats (se figur 2). Horgby menar att när en utmaning av hegemonins innehåll blir 

påtaglig kommer den överordnade parten agera kraftfullt om utmaningen är ny och obekant 

till skillnad från när utmaningen är känd och kalkylerbar. Detta för att försvara sin position 

                                                 
164 Carle, (1991:3) s.50-51 
165 Carle, (1991:3) s.46 
166 Carle, (1991:3) s.50 



41 

 

inom den hegemoniska relationen167 Karlstad kommun agerade utefter detta mönster och visar 

därmed att den överordnade partens tolerans av avvikande från det hegemoniska kontraktet är 

som lägst när utmaningen är okänd. 

Karlstad musikcafé upplevde att kommunen var ett ständigt problem då de inte engagerade 

sig i föreningens lokalbehov och därmed påverkade föreningens existens negativt genom 

passivitet. Rörelsen som startades i Karlstad var en del av den progressiva musikrörelsen som 

gjorde uppror mot en föreställning kring kulturen som ansågs belastad av de kommersiella 

krafterna. Syftet var att tillhandahålla en alternativkultur till den kommersiella kulturen i 

Karlstad. Upproriskheten visade sig i liten skala vid musikcaféets start men ökade med tiden. 

Det går att beskriva musikcaféets existens som en enda lång aktion vars uppgift och agerande 

var mål i sig om vi ska använda Carles teorier kring sociala rörelser. Men om vi ska använda 

Della Portas tankar kring sociala rörelser måste vi beakta att sociala rörelser inte är summan 

av protestaktionerna utan att rörelsen definieras av en kollektiv identitet som utvecklas inom 

rörelsen. En kollektiv identitet som möjliggör kollektivt handlande eftersom 

samhörighetskänslan är stor. 168 

Den upproriskhet som caféet visar från starten är att de tar avstånd från det etablerade 

kulturlivet med svensktoppsmusik och söker åstadkomma en alternativkultur vilket är i linje 

med musikrörelsens kollektiva identitet. Här opererar föreningen inom ramarna för 

hegemonin och söker även stöd hos den överordnade parten i form av kommunala bidrag samt 

bidrag från rikskonserter. Musikcaféet väljer att acceptera det hegemoniska innehållet 

eftersom inget hot föreligger mot den kollektiva identiteten och agerar efter detta, alltså 

Horgbys första strategiregel169, och väljer att i samförstånd med kommunen skapa alternativet 

till den kommersiella kulturen. Detta förefaller inte den överordnade parten i den 

hegemoniska relationen ha något emot eftersom bidrag ges till caféet från både kommunen 

och rikskonserter. Hotet mot hegemonin är inte påtagligt utan det handlar om samförstånd och 

konflikten uteblir då hotet inte förefaller påtagligt. Inom hegemonins spelregler arrangerar 

musikcaféet alternativa musikfester, band och artister med låttexter som stundvis har klara 

politiska protestuttryck mot etablissemanget. Allt detta utgör inte ett påtagligt hot mot den 

hegemoniska relationen och tolereras av den överordnade parten. 

I samband med att musikcaféet miste möjligheterna till egen lokal där den alternativa 

verksamheten kunde bedrivas upplever medlemmarna nedgång för föreningen. När 

                                                 
167 Horgby, (2007) s.16-19 
168 Della Porta, (2006) s.20-21 
169 Horgby (2007). s.18 
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musikcaféet gör anspråk på ny lokal från kommunen samt åberopar kulturpolitiken som 

argument möter kommunen en ny utmaning som sannolikt är okänd. Här söker den 

underordnade parten öka handlingsutrymmet i linje med Horgbys tredje strategi.170 

Kommunens respons blev att inte engagera sig i frågan utan hänvisa till policys som i korthet 

bygger på att det inte åligger kommunen att lösa lokalfrågan åt caféet, kommunen får inte 

hyra ut till endast en aktör och att musikcaféet får göra som alla andra och hyra själva. En 

obalans i den hegemoniska relationen blir tydlig här. Musikcaféet anser att kommunen bryter 

mot spelreglerna i relationen och hämtar argument för detta ifrån den nyligen införda statliga 

kulturpolitiken (1974:28) och att kommunen motarbetar den fria kulturen i Karlstad. 

Kommunen möter en påläst motpart som ställer krav med argument hämtade från statens 

kulturpolitik. Kommunens hållning blir av allt att döma att möta ungdomarna med att fortsätta 

hänvisa till kommunens policy i frågan samt fortsatt passivitet. Detta blir ett indirekt angrepp 

mot den kollektiva identiteten mot musikcaféet då föreningens existens till stor del bygger på 

att få en fast punkt i Karlstad. Föreningen själva menar att medlemsantalet sjunkit påtagligt på 

grund av att caféet inte har en lokal och faktumet kvarstår att musikcaféet inte får fast 

ekonomiskt stöd utan fast lokal. Föreningen upplever sannolikt att kommunens strategi var att 

frysa ut musikcaféet och att detta på sikt skulle utarma föreningen. Kombinationen av 

utsatthet och kontroll från den överordnade parten i den hegemoniska relationen resulterade i 

konflikt vilket ledde till upproriskhet av Horgbys femte strategiregel för den underordnade 

parten – bryta mot de hegemoniska spelreglerna171, alltså bryta mot samhällets lag och 

olovligen tillgripa en av kommunens byggnader. 

Ockupationen ser jag som en upproriskhet av kommunikativ karaktär som syftar till att 

höja taket i den hegemoniska relationen för att öka handlingsutrymmet för musikcaféet, dvs. 

få en lokal som möjliggör att föreningens existens säkras. Den överordnade parten reagerar 

och agerar med att polisen sätts in och avslutar ockupationen för att försvara sin position i den 

hegemoniska relationen. Aktivisterna väljer strategin att ge sig utan motstånd, sannolikt för att 

1, meningslöst ur ett resursperspektiv (aktivisterna var färre och sämre rustade än polisen) och 

2, aktionens syfte i termer av upproriskhet och kommunikation mot/till den överordnade 

parten i den hegemoniska relationen var säkerställd, vilket bekräftades för aktivisterna genom 

lokalpressen samt även till lokalbefolkningen genom namninsamlingen. Kommunikationen 

inåt till sympatisörer var även den säkerställd vilket bekräftas genom telegram från flertalet 

organisationer kom till ockupanterna som stödde aktionen samt dess krav på lokal. 

                                                 
170 Horgby, (2007). s.19 
171 Horgby, (2007). s.19-20 
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Att musikcaféet agerade för att höja taket för handlingsutrymmet inom den hegemoniska 

relationen är uppenbart och det finns stöd för detta i empirin. Föreningens handlingsutrymme 

i relationen blev starkt begränsad med att caféet förlorade sin fasta punkt i Karlstad 1975 och 

den kollektiva identiteten hotad. Med lokalförlusten ser jag att taket mellan parterna i den 

hegemoniska relationen sänktes och därefter befästes av kommunen som visade ovilja att hyra 

ut lokaler till musikcaféet. Kommunen hade därmed begränsat handlingsutrymmet inom 

relationen för musikcaféet då de inte hade en fast punkt att bedriva sin verksamhet samt små 

möjligheter att få tag på en ny lokal. Detta menar musikcaféet skulle utarma föreningen på 

sikt. Föreningen utsatte den hegemoniska relationen för upprepade utmaningar av 

upproriskhet med att fortsätta sin verksamhet på tillfälligt hyrda platser i Karlstad. Detta 

tillsammans med starkare upproriskhet som demonstrationer med budskap om lokalkrav. 

Detta för att inom hegemonin påverka innehållet (Horgbys strategi 3)172. En möjlig hypotes är 

att det uppstår en mekanism hos den överordnade parten som likt en lärprocess resulterar i att 

den hegemoniska relationen lär sig hantera utmaningarna. Toleransen för nya aktioner ökar i 

takt med att den överordnade parten inte ser utmaningarna som ett hot längre. Det vill säga att 

taket höjs inom relationen. Efter upprepade påtryckningar mot hegemonin svarade kommunen 

med fortsatt passivitet. Sannolikt för att kommunen hade lärt sig att musikcaféets aktioner inte 

ledde till ett påtagligt hot mot den överordnade parten i den hegemoniska relationen. 

Relationens tolerans ökar i takt med att den lär sig att hantera utmaningarna och på så sätt 

avväpnas upproriskheten. 

Det fanns dock gränser för vad den hegemoniska relationen kunde tolerera och när 

musikcaféet insåg att kommunens reaktion på kraven uteblev övergick strategin till att göra 

brott mot hegemonins spelregler och utsätta den för kraftig påtryckning genom ockupationen 

1977 (Horgbys strategi 5). Ockupationen var ett strategibyte som riktades mot den 

hegemoniska relationen i Karlstad vilket resulterade i reaktioner som innebar att polisen 

avhyste aktivisterna på kommunens begäran. Den överordnade parten försvarade sin position 

vilket stämmer överens med Horgby resonemang kring brott mot hegemonins innehåll.173 

Ockupationen fick stöd hos 2500 personer som skrev under en namninsamling vars 

budskap var krav om lokal. För den hegemoniska relationen kan detta ses som att musikcaféet 

fick ett resurstillskott i kampen om lokal. Från att föreningen stod mot kommunen i frågan om 

lokal och hur detta har behandlats stod nu även ett stort antal av lokalbefolkningen på 

föreningens sida i kravet om lokal.  

                                                 
172 Horgby, (2007) s.19 
173 Horgby, (2007) s.15-16 
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Efter ockupationen har den överordnade parten lärt sig om den nya påtryckningen som 

aktionen utgjorde och kommunen ordnar ett möte med musikcaféet där parterna kan diskutera 

framtiden. Detta ser jag som ett nytt strategival från kommunen som går ifrån strategin om 

passivitet och söker, med de nya erfarenheter som kommunen förvärvat kring musikcaféet, att 

förhandla. Här finns en omförhandling av hegemonins innehåll där parterna i samförstånd 

söker höja taket i relationen (Horgbys regel 4)174. Den överordnade partens tolerans för 

musikcaféets verksamheter ökade sannolikt efter ockupationen då föreningen efter ett år fick 

lokaler med ekonomiskt stöd från kommunen. Ett, vad Horgby kallar, normaltillstånd börjar 

sannolikt infinna sig och parterna i den hegemoniska relationen agerar i samförstånd inom 

hegemonin.175 

Karlstad musikcafé upplever trots allt nedgång efter ockupationen vilket det finns stöd för i 

verksamhetsberättelserna efter årgång 1977. I artikeln som Myrin författade tio år efter 

ockupationen menar han att en ny generation hade tagit över caféet när den nya lokalen 

tillkommit. Sannolikt hade den nya generationen inte samma kontext, historia och 

föreställningar kring musikcaféet som den tidigare generationen och gör nya vägval.176 Det 

vill säga när den nya generationen ”musikcaféare” engagerar sig i verksamheten gjordes 

sannolikt nya vägval utefter förutsättningarna som fanns vid tillfället. Den nya generationen 

var barn av en annan tid och skapade sannolikt andra erfarenheter och delade inte samma 

kontext och historia som den äldre generationen i musikcaféet. Detta splittrade troligtvis den 

kollektiva identiteten som är en viktig del i vad Tilly kallar kollektiv aktion i sin politiska 

modell.177 Lagher menar likartat i sin bok, när han resonerar kring varför musikrörelsen 

klingar av och försvinner, att tiden springer ifrån proggarna.178  

För att sammanfatta går det att beskriva maktrelationen genom att det finns en hegemonisk 

relation mellan Karlstad kommun och föreningen Karlstad musikcafé. Musikcaféets 

tillhandahållande av alternativ kultur möts inledningsvis från kommunen som ett mindre hot 

mot den hegemoniska relationen eftersom föreningen agerar inom ramarna för hegemonins 

innehåll. Normaltillståndet varar tills musikcaféet förlorar tillgången till sin lokal då 

kommunen, via passivitet sänker taket för handlingsutrymmet för föreningen. Därefter yttrar 

sig musikcaféets upproriskhet mer offensivt mot den överordnade parten och söker påverka 

relationen i önskvärd riktning med demonstrationer samt påtryckningar i övrigt i form av 

                                                 
174 Horgby, (2007) s.19 
175 Horgby (2007) s.15 
176 Detta resonerar Eyerman och Jamison om i Eyerman & Jamison, (1998) s.161 
177 Tilly, (1978) s.55 
178 Lahger, (2009) 
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skriverier till kommunen. Då kommunen fortfarande möter caféet med passivitet samt 

hänvisar till policys och inte agerar efter statens kulturpolitik byter föreningen strategi för 

upproriskhet igen till Horgbys femte strategi, bryta mot hegemonins innehåll, vilket görs med 

en ockupation. Ockupationen kan förklaras med att påfrestningen av att taket för 

handlingsutrymmet inom hegemonin blev för lågt för musikcaféets fortsätta existens. När 

föreningens strategier för att söka höja taket för handlingsutrymmet inte gav resultat tillgreps 

nya utmaningar mot den överordnade parten. Utmaningarna bemöttes utefter om utmaningen 

var känd samt hur hotet mot den hegemoniska relationen uppfattades vilket är i linje med vad 

Horgby menar.179 När den överordnade parten lärt sig hantera utmaningarna förefaller det som 

att hotet avväpnats. Kommunen lärde sig med tiden att hantera de påtryckningar som 

föreningen Karlstad musikcafé utgjorde mot den. Det hegemoniska innehållet omförhandlades 

och förändrades över tid på det viset att musikcaféets verksamhet blev accepterat och 

sedermera övertogs i kommunens regi. 

3.4 Musikrörelsen lokalt, nationellt och globalt 

Det går att se på musikrörelsen på olika sätt. Musikrörelsen var en nationell rörelse som enligt 

sin egen självbild agerade för att stötta den fria kulturen och motverka de negativa effekter 

som kommersialismen hade på kulturen. Denna nationella rörelse går även att koppla till en 

global ungdomsrörelse som startade under 1960-talet i USA. Hobsbawm har pekat på att den 

amerikanska ungdoms- och rockkulturen spred sig till västländerna.180 I Sverige startade en 

musikrörelse 1970 på Gärdet i Stockholm. Gärdetfesten var förmodligen även inspirerad av 

Woodstockfestivalen och Allemansfesten i Karlstad var sannolikt inspirerad av 

Gärdetfesterna. Det går alltså att sätta in Karlstad musikcafé i detta globala perspektiv och att 

föreningen var en del av en större rörelse.  

Det går även att säga att musikrörelsen var ett lokalt fenomen. Rynell och Åberg 

tillsammans med Thyrén har framhållit att de lokala musikforumen var musikrörelsens grund 

och att de utvecklade egna praktiker och drev sina verksamheter som de fann det bäst i den 

lokala kontexten.181 Det fanns en gemensam syn på kulturen och kulturlivet. Musikrörelsen 

ville tillhandahålla ett alternativ till detta men hur de lokala musikforumen genomförde detta 

såg olika ut. Vilken roll spelade de lokala musikforumen i konstruktionen av proggen? Svaret 

på detta kan bidra till en ökad förståelse kring den svenska progressiva musikrörelsen.  

                                                 
179 Horgby, (2007) s.16-19 
180 Hobsbawm, (1995) s.324-328 
181 Se Rynell & Åberg s.10-ff; Thyrén s.351-ff 
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Föreningen Karlstad musikcafé kan beskrivas som representativt för 

musikforumsfenomenet. Det handlade om en lokal förening som i linje med Rynell och 

Åbergs bok från 1977 upplevde en ansträngd situation med lokaler där de kunde bedriva sin 

verksamhet som föreningen fann bäst. Ockupationen medförde att händelserna i Karlstad 

hamnade i fokus för musikrörelsen nationellt. Musikens makt använde aktionen för att 

beskriva att musikrörelsen tar striden mot kommunerna som vägrar rörelsen lokaler.182 Efter 

ockupationen upplever föreningen en nedgång som sammanfaller med musikrörelsens 

nedgång på det nationella planet. Musikrörelsens nedgång och fall har diskuterats av flera 

författare som nämnts i denna studie. Ytterligare intressanta frågor lämpade för utförligare 

resonemang är exempelvis den om musikrörelsens nedgång och fall och hur denna berättelse 

ligger i samklang med det lokala perspektivet om musikrörelsen. Är det en rimlig beskrivning 

att en kraftfull och bred oberoende kulturrörelse som under tio år framgångsrikt producerade 

och distribuerade musik helt plötsligt släppte sina skapade verktyg samtidigt som tidningen 

Musikens makt lades ner? Mer rimligt tror jag är att rörelsen transformerades och gick in i 

andra rörelser likt Östbergs tes om att rörelser konstant måste vara i rörelse. Om de stannar 

upp transformeras de till något annat vilket beror på omgivningen i vilken rörelsen verkat.183 

Idag finns det forna musikcaféets byggnad kvar och där finns fortfarande aktiviteter för 

ungdomar som drivs av kommunen. Möjligen talar detta i någon mån att den progressiva 

musikrörelsen i Karlstad inte klingade av och försvann utan transformerades och finns kvar 

idag. Detta, och en hel del annat, kan lämpa sig för fortsatta resonemang för att kasta nytt ljus 

på proggen.  

3.5 Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka en lokal förening inom den svenska 

progressiva musikrörelsen och dess kamp för lokaler. Uppsatsen har strävat mot att bidra till 

att fördjupa kunskapen kring musikrörelsen. Som inledningsvis framhölls med Rynell och 

Åbergs bok Spela för livet: fria kulturgrupper inför 1980-talet (1977) är det lokala 

perspektivet av vikt för att beskriva musikrörelsen. Att genom en fallstudie undersöka en 

lokal förening har bidragit till att ge en inblick i hur strategivalen kring upproriskhet såg ut 

samt hur de har skiftat under tidens gång. En brist i studien som är rimligt att kommentera är 

att en komparativ studie även skulle ha kunnat kasta ljus över om dessa strategier för 

upproriskhet var genomgående för lokala föreningar inom musikrörelsen. Det skulle även 

                                                 
182 Se Musikens makt (1977:3) s.6 
183 Östberg, (2018) s.8-10 
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bidra till ökad förståelse om fallet med Karlstad musikcafé är representativt för lokala 

musikhus när det gäller lokalbrist samt strategival för upproriskhet. 

En av frågeställningarna i uppsatsen syftar till att belysa maktrelationen mellan Karlstad 

kommun och musikcaféet. Uppsatsens källmaterial som till stor del består av en rörelses 

omfattande organisationsmaterial kontra kommunprotokollens sparsmakade uppgifter kan 

möjligen ifrågasättas då ena sidan i relationen kommer mer till tals än den andra.  

Kommunarkivets protokoll förefaller bekräfta musikcaféets påstående om att kommunen inte 

lade stor vikt vid lokalfrågan, åtminstone inget som framgår av kommunens handlingar. Att 

plocka in fler källor från kommunens sida till syfte att kommunens strategier kring 

musikcaféet kunde ge ytterligare dimension till maktrelationen. Jag vill hävda att konflikten 

kring lokalen ger uttryck för hur maktrelationen såg ut och att upproriskhet riktades mot 

kommunen då föreningen iscensatte demonstrationer och ockupation till syfte att få en lokal. 

Carles dialogperspektiv har varit värdefullt för att kunna belysa massmedias roll i 

ockupationen där i lokaltidningen ett offentligt samtal mellan parterna utspelar sig. 

Massmedia sprider snabbt meddelandet om ockupationen till de olika parterna i konflikten, till 

allmänheten, inåt till det egna närverket och till andra rörelser. Går det här att se massmedia 

som en passiv åskådare som enbart blir bärare av meddelandet eller har händelserna 

paketerats på ett sätt för att framstå som mer mediemässigt?  Lokaltidningar är en viktig källa 

till händelser och förhållanden i lokalsamhället men samtidigt ska dessa inte användas 

okritiskt. En invändning mot användandet av lokaltidningar som källor är att de kan ge en 

skev bild av processen som man studerar. Jag vill mena att resultatet är övertygande då flera 

olika källtyper, som organisationsmaterial och intervjuer, bekräftar och kompletterar varandra 

och styrker utsagorna i lokalpressen. 

Denna uppsats visar att en studie av ett lokalt musikhus inom den progressiva 

musikrörelsen har ett värde och bidrar till ökad förståelse kring musikrörelsen då den visar ett 

lokalt musikforums förmåga att agera utomparlamentariskt i strävan att få utrymme att utöva 

sin verksamhet på en fast punkt. Den visar hur strategier kring upproriskhet varierade över tid 

och att upproriskheten syftade till att skapa dialog mellan kommun och musikforum. 

Undersökningens resultat har även en relevans i att den progressiva musikrörelsens historia 

i huvudsak är centrerad kring Stockholm, Göteborg och Malmö här får en ny dimension och 

att musikrörelsen även återfanns på fler platser i Sverige. Resultatet pekar även mot att det 

finns anledning att ifrågasätta narrativet kring musikrörelsens nedgång och fall då denna 

undersöknings resultat tyder på att musikrörelsen levde vidare i Karlstad men i annan form. 
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4 Summary 

This master thesis (Progressiva musikrörelsen ockuperar! En studie av föreningen Karlstad 

musikcafé och kampen för lokaler under 1970-talet) is focused on a local association in 

Karlstad that was a part of the Swedish progressive music movement or alternative music 

movement. The aim and purpose of this thesis is to study one local association within the 

Swedish progressive music movement and its struggle for rehearsal space. To achieve this I 

have chosen to do a case study about the music house Karlstad Musikcafé with a focus on an 

occupation that were staged in 1977. From the purpose of this thesis I have formed two 

research problems: How can the occupation staged in Karlstad 1977 be explained and how 

can the power relationship be understood between Karlstad municipality and Karlstad 

Musikcafé?  

The source material for this case study are documents, newspapers, music movements own 

magazine the Power of music (Musikens makt) and few informative interviews with some 

former activists. 

The thesis contains of three main parts. Part 1 contains the relation to prior research, theory 

and analytical model, method and lastly a brief outline of the Swedish progressive music 

movement.  

I have used two sets of theories to explain and understand this thesis research problems, 

one for each problem. The first theory is about understanding occupations as communication 

between different actors around the occupation (Carle, 1991). The theory states that the main 

goal of an occupation for social movements is not just to get hold of the premises but to 

establish a dialog with the society. The occupation is a way to communicate to the parts 

around the occupation even thou the part does not want to negotiate. The talks take place in 

the mass media instead in a public conversation.  

With the other theory I will explain and understand the power relation between Karlstad 

Musikcafé and Karlstad municipality in terms of hegemony (Horgby, 2007). This theory 

states that a in a hegemonic relationship, there is at least two parts in the society. One 

dominant and one subordinate. The Dominant group in the society is in this case Karlstad 

municipality and the subordinate Karlstad Musikcafé. In the perfect hegemonic relationship, 

all parts within the hegemony exists with consensus. When one of the parts does not agree 

with the hegemonic contract, that part can express rebelliousness in order to increase the 

scope for action within the hegemonic relationship. The strategies for rebelliousness are listed 

as 1, accepting the hegemonic relationship. 2, avoid the dominant parts control attempts. 3, to 
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affect the relationship to increase the scope for action. 4, renegotiate the hegemonic contract 

and finally break the hegemonic relationship. 

Part 2 contains the empirical presentation were I give an outline to Karlstad Musikcafé and 

their way towards the occupation in 1977. Form the very beginning of the Musikcafés 

existence, they experienced problems with Karlstad municipality. Karlstad Musikcafé needed 

a local to carry out their activities in but the municipality refused to rent. The Musikcafé than 

staged an occupation in order for their problems to be heard. 

Part 3 contains the analysis of the empirical material. The first research problems result is 

that the occupation can be seen as a communication. The situation around the occupation is 

deadlocked. However, the parts around the occupation speaks publicly through the local 

media. In the newspaper the various parts positions is reveled to each other. The occupation 

speaks through media to politicians and the locals as well as inwards to the movements own. 

The occupation, and its demand for rehearsal space, is fast supported by various groups, many 

from the leftwing, and also a strong support by the local population in Karlstad. 

The second research problem is discussed in terms of hegemony. A hegmemonic 

relationship exists between the Karlstad municipality and Karlstad Musikcafé, were Karlstad 

municipality is the dominant part. The main results is that Karlstad Musikcafés strategies for 

rebelliousness changes over time. At the beginning of Musikcaféets existence, the movement 

operated inside the hegemony with their activities. When Karlstad municipality denied 

Musikcaféet any premises to practice their activities, the strategy changed from the first 

rebelliousness strategy to the third, to affect the relationship to increase the scope for action. 

When that didn’t work, and due to desperation within the movement, the Musikcafé changed 

the strategy to strategy five, break the hegemonic relationship and stage an occupation on one 

of the Karlstad municipality’s buildings. A communicative rebelliousness action. When the 

occupation was over, the municipality allowed the Musikcafé to rent a local but by then the 

Musikcafé was on the decline.  

Karlstad Musikcafé can be viewed form different perspectives. The movement in Karlstad 

was a part of the global youth movement that started in USA. The Swedish progressive music 

movement was inspired by the American rock scene and started their own Woodstock 

festival, Gärdetfesterna. The Musikcafé was a part of the Swedish music movement and took 

part in the movement’s activities. The occupation in Karlstad 1977 was used by the Power of 

music (Musikens makt) to show the struggle between the movement and the municipals for 

rehearsal space. 
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