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Abstract

This essay is a bachelor-degree in history at Södertörns University Collage in Stockholm 

Sweden. It deals with the disproportionate reaction of the media to the metal-band W.A.S.P.’s 

three gigs in Sweden of October 1984. This resulted in a very strong condemnation of the band in 

the media, including a 20 minute feature in the debate-show Svar direkt, aired at prime-time in 

the main TV-channel of the time, led by Siewert Öholm. In Svar direkt W.A.S.P. was portrayed 

as a grave threat to societal values and the moral of the youth, it was a so-called moral panic. I 

came to the conclusion that this case of moral panic built on an ongoing moral panic throughout 

the 80s, named the video-nasties panic by moral panic theorist Chas Chritcher. This because the 

reaction to W.A.S.P. was triggered by the violent imagery of their stage-show where a young 

female, almost naked, is portrayed as being executed with a sword by the bands singer, Blackie 

Lawless. Siewert Öholm’s expressions and prosecution of the band strongly affects the tone of 

the show Svar direkt to the extreme. He can be considered a moral-entrepreneur and W.A.S.P. a 

folk-devil according to moral panics theory.
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1. Inledning
Alldeles nyligen lades en undersökning av Mattias Svensson fram kring medier och moralpaniker 

i dagens samhälle fram och då främst kring dataspel som fått visst utrymme i tidningar, slutsatsen 

var att moralpaniken var död. Vad som var än mer uppseendeväckande och lockande var den 

vilda debatt som folk väntade sig komma när rapporten lades fram, inbjuden till den efterföljande 

diskussionen var en av den svenska moralpanikens stora anförare under 80-talet, ingen mindre än 

Siewert Öholm. Ett namn som inpräntats i det svenska folkmedvetandet under bland annat det 

starka angreppet på hårdrockgruppen WASP 1984 då han ville att hela Sverige skulle förfasas 

över sågklingeutrustade skrev och satanism och censurera dessa hemskheter. Han har ständigt 

åtföljts av en image som fundamentalistiskt kristen.

    Men den utlovade bataljen uteblev då det visade sig att båda egentligen hade samma 

uppfattning. Siewert Öholm vidhöll att moralpaniken levde än idag men att den hade bytt form. 

Idag är det istället inte acceptabelt att kritisera aborträtten eller att vilja värna den svenska 

kärnfamiljen, sådana uttalanden ger enligt honom upphov till moralpanik i dagens samhälle. Med 

bland annat kontroversen kring pastor Åke Greens2 uttalanden om homosexuella i minnet, som 

från att ha predikat inför en enskild församling kom i hela samhällets blickfång, så antar jag att de 

flesta nog är beredda att hålla med. Men en viktig sak som Öholm inte konstaterade är att idag så 

inrättar vi inget medieråd, inget statligt organ som ska kontrollera vad som borde få visas. Vi 

talar inte längre om censur som en möjlig lösning som det gjordes under 80-talet.3

Bakgrund

De ”äldre” har i nästan alla tider upprörts av ungdomens moraliska förfall. Det har varit allt från 

kriminalnoveller och dansbanefyllor till videovåld och rollspel, kulturella företeelser så olika att 

de nästan aldrig nämns i samma mening, ja, knappt ens i samma böcker. Men en sak har de 

gemensamt, de kan alla klassificeras som populärkultur. Populärkulturen har beskyllts för mycket 

genom tiderna men oftast har dessa beskyllningar varit ogrundade eller åtminstone överdrivna. 

Populärkultur har varit en välanvänd slagpåse i diverse moralpaniker, kortare episoder då 

ungdomen, på senare tid framförallt barnen, upplevts som hotad av moraliskt fördärv eller till och 

med direkt fara. En rädsla som oftast kan sägas vara rädsla för att ens egna kulturella värdegrund 

2 Han liknar homosexualitet bland annat med en cancersvulst i sin predikan Juli 2003, i Borgholm. Artikeln 
tillgänglig på:  http://www.dn.se/nyheter/sverige/pingstpastor-ake-greens-predikan-i-sin-helhet-1.347576
3 Baserat på artikel i SvD 20/5-2009, sid 4
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ska gå under. Den episod som jag har valt är lite av en brytningspunkt vad gäller moralpaniker. 

Detta skulle kunna ses som den sista stora moralpaniken gentemot kulturella uttryck, i varje fall i 

Sverige.4 Debatten som berör dataspel idag handlar till exempel inte om innehållet utan främst 

om de livsstilsvanor som spelandet medför, som beroende och förslappning.

    Utgångspunkten blir skildringen av WASP i samband med deras Sverigekonsert i oktober 1984 

där de bland annat fick uppmärksamhet i Barnjournalen och Svar direkt. Anledningen var den 

extrema scenshow som de bjöd på, där de bland annat (givetvis inte på riktigt) avrättar en 

halvnaken kvinna på scen, dricker blod ur dödskallar och kastar rått kött till publiken. Textrader 

såsom ”I fuck like a beast” och skivomslag med en man som har en sågklinga i skrevet var annat 

som upprörde. Om detta våldsamma uppträdande skulle tas på allvar rådde stor oenighet kring. 

Men en sak var klar, de fick väldigt mycket uppmärksamhet med tanke på att de vid den 

omtalade konserten i Stockholm spelade endast för 700 personer på Glädjehuset.5

    Den första yttringen av moralpanik är en artikel på Expressens mittuppslag. Innan detta så hade 

musikjournalisten Anders Tégner publicerat, på läsarnas bejäran, en betydligt mer positiv artikel i 

rockmagazinet Rocket6. Strax efter konserten har Barnjournalen ett inslag om bandet och deras 

sverigebesök, visst ogillande förekommer främst genom musikskribenten Vera Celander som 

anser att de är ett gäng oseriösa musiker men utan att vara särskillt oroad7. Ungefär en vecka 

senare ger sig Siewert Öholm och Svar direkt redaktionen sig på bandet. Här är det nu tal om ett 

gäng satansdyrkande monster som mördar och styckar kvinnor på scen och som inte borde få 

förekomma överhuvudtaget.8

    Samtidigt med detta förekommer en moralpanik kring videovåldet som har både relevans för 

och likheter med dessa händelser. I och med videons genombrott i början av 80-talet 

underlättades spridningen av filmer med våldsamt innehåll. Tidigare hade dessa filmer bara varit 

tillgängliga på bio där det förekom censur och åldersgräns. På grund av detta visades i 

debattprogrammet Studio S ett långt inslag kring spridningen av våldsfilmer, framförallt bland 

barn som ansågs ta skada av det våldsamma innehållet. 1981 infördes videovåldslagen för att 

förhindra spridningen av dessa filmer. I efterdyningarna av denna moralpanik inrättades 

våldsskildringsrådet 1990 som skulle arbeta med alternativ till censur.9

4 Vi har den samtida videovåldsdebatten. Från: ”pop-culture in late modernity” Boëtius 
5 Enligt Expressen 10/10-1984 sid 22
6 Rocket n:o 1 1984, sid 14-15
7 Barnjournalen, 13/10-1984
8 Svar direkt, 23/10-1984
9 National Encyklopedin, artiklar: videovåld, medierådet 
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Syfte

Med uppsatsen vill jag utreda varför det uppkom en sådan moralpanik kring WASPs 

sverigebesök 1984. De beskylldes för Satanism, rituella kvinnomord och för att vara sexuellt 

perverterade. Tonen var en helt annan än de vanliga debatterna kring kultur i Sverige trots att 

hårdrock var mycket vanligt förekommande inom svenskt kulturliv.10  Syftet är att komma fram 

till om moralpaniken kan ha orsakats  av en skiftande kulturell värdegrund. 

Hypotes

Moralpaniken var inte ett motstånd mot själva subkulturen utan ett uttryck för ett skifte i kulturell 

värdegrund. Den äldre generationen ser ett hot i och med de nya kulturella värdena som i mångt 

och mycket visar upp det förbjudna. De som växte upp med en äldre kulturell värdegrund ser 

uppvisandet av det förbjudna som något mycket hemskt då det enligt deras perspektiv är något 

främmande som hotar ersätta det de anser vara kultur och moral. De yngre kan omöjligt se något 

hot i de nya subkulturerna som de växer upp med, det är något familiärt för dem som ingår i deras 

referensramar, ett naurligt kulturellt uttryck. 

    SVT´s inlägg i debatten ska främst ses som ett försvar av en kulturell värdegrund som anses 

hotad. Den fördömmande tonen som förs i dialog mot subkulturerna kan endast förstås som att de 

upplever ett verkligt hot från populärkulturen mot ungdomarna. Det är framtiden för sin egen 

kultur och moral som det handlar om och en slags främmande kraft hotar att ersätta den kulturella 

värdegrund de upprätthåller. Därför startas en rättfärdig kamp att försvara de ”goda” värdena. 

Detta är ett mönster som är vanligt för moralpaniker.

Frågor

1. Varför sågs WASP som samhällets fiende? 

- Vad sägs om bandet i inslagen och artiklarna?

- Varför blev uppståndelsen så stor kring just WASP när deras image inte kan anses unik inom 

hårdrocken?

2. Fanns det en generationskonflikt kring moralisk och kulturell värdegrund?

- I vilken utsträckning talades det om censur och av vilka

10 Inom en månad 1984, samtidigt med denna moralpanik spelade följande hårdrockgrupper i Stockholm: Kiss, Iron 
maiden, Manowar, Mötley Crüe och självklart även WASP
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-Var tonen hårdare i något inslag och varför

-Går det att urskilja en konflikt mellan kulturella värderingar och generationer i materialet

Källor och avgränsning

Jag hade tänkt utgå från tiden kring WASP´s Sverige besök 1984 och hur de framställdes i media, 

i detta material kommer inslaget i Svar direkt från den 23:e oktober samma år vara centralt 

eftersom det sändes endast i ett syfte, att disskutera om sådana kulturytringar borde finnas i 

Sverige. Det kommer med andra ord bli en fallstudie. Utöver detta har jag tänkt gå in på den 

musik, image och show som WASP  stod för genom att gå igenom låttexterna, deras scenshow, 

samt deras image. Istället för konserten som de utsända reportrarna rapporterade om kommer 

istället deras konsert i london på samma turné att utgöra grund för analysen av deras scenshow av 

den enkla anledningen att det är det enda fullängds videomaterial som finns från turnén. Utöver 

detta undersöker jag referenser till händelser som nämns, samt använder inslag material från 

andra band att jämföra med WASP. Men utöver detta kommer inte gå utanför Sveriges gränser så 

länge det inte är referenser från grundmaterialet. När det gäller bandets texter kommer jag hålla 

mig till de låtar som förekommer i TV-inslagen, när det gäller andra bands texter tar jag främst 

texter med liknande teman. 

    Viktigt blir också att påpeka att jag inte har tillgång till några opinionsundersökningar eftersom 

det helt enkelt inte finns. Jag blir istället tvungen att analysera den massmediala framställningen 

något som jag kommer ha hjälp i utav de olika analysmetoderna för moralpaniker då de är 

framtagna för att göra sådana analyser.

Källkritik och problem 

Uppenbarligen är materialet från SVT mycket partiskt eftersom själva avsikten är att diskutera 

censur. Att de är partiska är inget problem i sig eftersom framställningen av subkulturerna har 

mycket att säga om deras uppfattning av dem. 

    Att göra en fallstudie har i sig vissa källkritiska problem, å ena sidan vinner jag mycket på att i 

detalj granska framställningen i media, men desto svårare är det att få en överblick av skeendet i 

helhet. Vad det handlar om är ett utsnitt ur en större debatt, vilket leder till nästa problem: det är 

taget ur sin kontext. Med andra ord har jag inte samma referensrammar som de som deltar i 

debatten och har därför svårt att förstå de avsikter och vilken roll de har i mediesverige under 
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tiden. Därför kommer jag självklart inte tolka dem på samma sätt som de gjordes i samtiden. För 

mig är det omöjligt att veta i vilka andra sammanhang de figurerade under denna tid.

    Ett problem är mängden och tillgånget till filmat material, något som jag lyckats lösa med att ta 

en inspelning från en annan konsert på samma turné. Men när det gäller andra band har det visat 

sig svårare att hitta material från denna tid och det är ännu svårare att veta om denna scenshow 

förekom i Sverige. Det faktum att det är en fallstudie baserad på rätt så lite material innebär 

problem när jag ska avgöra de medverkandes ståndpunkter, samtliga har ganska litet uttrymme att 

yttra sig, vilket gör tolkningen svår vissa gånger.

Teoretiskt forskningsläge

Det finns två håll att närma sig mitt undersökningsområde vad gäller tidigare forskning. Antingen 

genom forskning kring ungdomskultur eller genom forskning kring moralpanik. Båda är mycket 

stora ämnen men det som ändå var mest relevant för mig var forskningen kring moralpanik, mest 

för att det var svårt att hitta något som kan ge något i min undersökning även om det blir en bra 

bakgrund för mig om jag ska kunna jämföra olika värderingar. Men största problemet var att så 

mycket skrivits som inte var relevant för mig. Det blir helt enkelt för svårt att dra en tydlig linje 

på vad som är relevant och inte. Att dra teoretiska paralleller mellan forskning kring 

ungdomskultur och källmaterialet visade sig i princip omöjligt då inslagen i första hand är 

yttringar av moralpanik. Och detta är i första hand en undersökning om morakpaniker.

    Stanley Cohen är oumbärlig om man ska ta upp begreppet moralpanik. Han var den som 

myntade själva begreppet. Den ursprungliga definitonen ser ut enligt följande:

Societies appear to be subject, every now and then, to periods of moral panic. (1) A 

condition, episode, person or group of persons emerges to become defined as a threat to 

societal values and interests; (2) its nature is presented in a stylized and stereotypical  

fashion by the mass media; (3) the moral barricades are manned by editors, bishops,  

politicians and other right-thinking people; (4) socially accredited experts pronounce their 

diagnoses and solutions; (5) ways of coping are evolved or (more often) resorted to; (6) the 

condition then dissapeares, submerges or deteriorates and become more visible. Sometimes  

the object of panic is quite novel and at other times it is something which has been in  

existence long enough, but suddenly appears in the limelight. Sometimes the panic passes  

over and is forgotten, except in folklore and collective memory; at other times it has more  

serious and long lasting repercussions and might produce such changes as those in legal and 
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social policy or even in the way society conceives itself.11 

Samtliga forskare på ämnet måste på något sätt förhålla sig till Cohen. Det finns visserligen 

nästan lika många uppfattningar om vad moralpanik är för något som det finns forskare på ämnet, 

men samtliga utgår de från den ovannämnda definitionen med vissa avvikelser eller 

kompletteringar.

    Man kan säga att Cohen använder en processuell modell när han bedömer moralpanik. 

Grankskar man ovanstående citat nogrannt så ser man att han identifierar en rad specifika 

skeenden som konstituerar själva moralpaniken. De aktuella skeendena representeras av de siffror 

jag lagt inom parantes12 men givetvis är detta en något förenklad bild som inte tydligt anger de 

inbördes relationerna mellan de olika faktorerna. Däremot anser jag det ge en tillräcklig överblick 

över hans modell. Ingående i denna process har vi även en ”folk devil” (1) som får symbolisera 

hotet och den moraliska entreprenören som slåss mot detta hot.   

    I den senaste upplagan av ”folk devils...” så gör Cohen ett antal viktiga revideringar av sin teori 

och bemöter en del kritik som riktats mot begreppet. Den viktigaste kompletteringen han gör är 

en närmare definition på begreppet ”folk devil”. Här tydliggör han det faktum att umbärligheten 

hos denne syndabock är av stor betydelse för om det ska kunna bli en moralpanik. Är gruppen 

eller personen mycket viktig för samhället är risken för en moralpanik mycket liten. Dessutom 

spelar offret roll, det är viktigt att den som hotas eller den som har drabbats (vid en utlösande 

händelse) på något sätt har eller hade potential att bidra med något till samhället eller bli någon 

som kan ha betydelse.13

    Som man bl a ser i ”Youth culture in late modernity” (som har ett kapitel som behandlar 

moralpanik) så är moralpaniken ofta knuten till populärkulturen och dess fördärv av ungdomens 

värderingar eftersom kritikerna vid i princip alla moralpaniker säger samma sak: ”...popular 

culture corrupts the fantasy life of the young and distorts their conception of reality”.14 Man kan 

alltså säga att det är en kamp om moraliska och kulturella värderingar som uppstår i princip vid 

varje genarationsskifte eftersom de äldre är rädda för att deras värderingar ska gå under med dem. 

Att det inte uppstår moralpaniker med samma frekvens och intensitet som förut förklaras genom 

11 Stanley Cohen ”Folk devils and moral panics”  sid. 9
12 Har valt att presentera det likadant med siffror i parentes inom texten som det görs i Chas Critchers ”Moral 
panics and the media”  sid 9
13 Stanley Cohen ”Folk-devils and moral-panics”  3rd edition, sid. xi 
14 Fornäs & Bolin ”Youth culture in late modernity” sid 45
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att de flesta tabun har brutits inom det västerländska samhället. Vilket innebär att ett dogmatiskt 

samhälle är mer benäget att genomgå perioder av moralpanik.15 Vi kan därför sägas ha gått från 

ett samhälle där det fanns en värdegrund som var den riktiga som alla ansågs dela (den kristna) 

till ett samhälle som accepterar en mångfald av moraliska och kulturella perspektiv.

    En annan viktig bok är ”Moral panics, the creation of deviance”. Den behandlar bara 

fenomenet moralpanik och går igenom mycket tidigare forskning. Till skillnad från Cohen som 

nämndes tidigare, som definierar moralpanik som en process som drivs av diverse 

intresseorganisationer och som ofta innefattar ett samhälleligt uppbåd av maktpersonligheter, så 

görs här en annan definition. Det görs skillnad på moraliskt korståg och moralpanik. Det 

förstnämnda är när en intressegrupp driver en moralfråga, det andra när det finns en allmän 

uppfattning om ett hot hos folket. Efter vad många fallstudier i boken visar så kan den ena 

existera utan den andra. Det vill säga det kan finnas en allmän uppfattning hos folk att något är ett 

hot mot samhället utan att någon försöker underblåsa denna uppfattning och det kan finnas 

intressegrupper som uppmärksammar ett hot utan att folk egentligen bryr sig eller är direkt emot 

statens eller andra gruppers agerande mot företeelsen.16

    Ännu en skillnad mot Cohen är att de använder sig av en atributionell modell för att bedöma 

moralpanik (därav möjligheten att göra skillnad mellan moralpanik och moraliskt korståg). 

Istället för att moralpaniken per definition går igenom olika faser så uppfyller den olika atribut 

(utan regelbunden ordning) för att kunna bedömas som moralpanik. Dessa är17: 1. oro – över en 

samhällsgrupps beteende 2. fientlighet – mot gruppen i fråga18 3. consensus – en betydlig del av 

samhället delar åsikten om detta. 4. Disproportionalitet – reaktionen är större en själva hotet. 5. 

volatilitet – moralpaniken kan bryta ut snabbt samt försvinna lika snabbt, den kan inte 

upprätthållas en längre tid. Uppenbart är att Cohen blir en utgångspunkt eftersom mycket av hans

terminologi används samt att atributen är mycket lika de skeenden som enligt Cohen konstituerar 

en moralpanik.19

    Det viktigaste av dessa atribut är disproportoinalitet. Vad som är intressant med det begreppet 

är att det berör var definitionsgränsen för moralpanik går. Det finns flera exempel i boken där 

reaktionen varit i proportion till hotet. Var sätter man då gränsen för vad som kan definieras som 

15 Ibid, sid 56
16  Goode & Ben-Yehuda ”moral-panics, the creation of deviance”  sid 19
17 Ibid, sid 33-41 Termerna benämns på engelska: 1. concern 2. hostility 3. consensus 4. disproportionality 5. 
volatility
18 Denna grupp är en så kallad ”folk-devil” enligt Cohens terminologi
19 Jämför med Cohen: textutdrag sid 6-7 ovan
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moralpanik? Svaret ligger i disproportionaliteten i reaktionen mot hotet. När det finns en reaktion 

mot och en uppfattning om hotet som inte kan sägas överensstämma med allvarligheten i hotet så 

kan man säga att det finns en moralpanik. Oftast kontrolleras detta med vad som sägs i media 

kontra den statistik som finns. Om det i media finns en överdrift eller misstolkning av 

händelserna så är det ett tydligt symptom på dissproportoinalitet. 

    ”Critical readings: Moral panics and the media”, är en bok som är mycket ny (utgiven 2006) 

och som systematisk går igenom de viktigaste teorierna kring moralpanik och applicerar de på 

olika fallstudier, vilket ger en bra överblick av de olika teorierna. Här ställs de två modellerna för 

granskning av moralpanik emot varandra; den processuella som Cohen var upphovsman till, samt 

den atributionella som Goode och Ben-Yehuda står bakom. Vad som framgår tydligt är att de är 

två kompatibla system, även om de har olika fokuspunkter för sin analys, Cohen har fokus på 

massmedia och politikers roll medan Goode och Ben-Yehuda fokuserar på kollektiva beteenden 

och intressegruppers roll.20

    Intressant nog kommer det fram i denna bok ett gemensamt tema för i princip samtliga 

moralpaniker. Detta är barn/ungdoms temat som nu på senare tid förstärkts kraftig. Gemensamt är 

att det alltid förs en dialog kring barnen, hur de hotas på olika sätt. Något som man kan känna 

igen även i det material som jag har. I Svar direkt frågar Siewert Öholm en pojke på fem år som 

sitter i publiken ”den målgrupp man har är faktiskt så här unga...”21 samt även med de många 

intervjuver som finns med barn i Studio S om videovåld.22 På många sätt ses detta som ett 

angrepp mot samhällets framtid, hur skadliga kulturyttringar kan skada barnens psykiska hälsa 

och framtida moraliska värderingar. Detta kan också kännas igen från den kompletering som 

Cohen gjorde i senaste upplagan av ”Folk devils and moral panics”.23

    Utöver teorierna kring moral panik så är det också värt att nämna forskningen kring 

hårdrockens målgrupp och budskap. Både Robert Walser´s ”Running with the devil” och Björn 

Horgby´s ”Rocknroll och uppror” har relevans i detta avseende. Walser menar att hårdrockens 

publik oftast är unga, men framförallt i en position av maktlöshet socialt, ekonomiskt och fysiskt 

där kulturella budskap menar att dessa former av makt är viktiga.24 Han vill heller inte skilja 

hårdrock från annan kultur utan ser det liksom all annan kultur som en del av folks strävan att 

20 Chas Critcher ”Critical readings: moral panics and the media” sid 27
21 Svar direkt, 23/10-1984
22 Studio S, 2/12-1980
23 Se not 11 
24 Robert Walser, “Running with the devil” sid 109 
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hantera nuets krav och hoppas på en bättre framtid.25  

    Horgby har studerat rocken under perioden 1955-1969 och han har kommit fram till fem 

hegemoniska regler som förklarar förhållandet mot ungdomskultur. Dessa är: (1. hur hotfulla de 

uppfattas mot hegemonin, identiteten och värdesystem26 (2. Hur stor förmågan att hantera detta 

hot uppfattas vara27 (3. Att över eller underordnad väljer ett endimensionellt handlingsätt för att 

försvara sig mot ett hot mot sin identitet28 (4. Kommersiell framgång ger förhandlingsutrymme då 

den hegemoniska parten tenderar att anpassa sig efter marknaden29 (5. Desto fler och beroende på 

hur viktig roll i hegemonin den grupp har som hotet riktar sig mot desto större reaktion.30

    Eftersom jag redan har ett fullgott analysverktyg för mitt material i den attributionella 

modellen för moralpaniker väljer jag att inte använda mig av dessa regler i min undersökning. 

Han menar också att generationsbegreppet är ett analysverktyg som är mycket vagt31 och jag 

kommer därför att undvika analyser i termer av generation. Däremot har han liksom Walser 

relevans vad gäller budskap och målgrupp.

Definitioner och begrepp

När det kommer till begreppet moralpanik så är det tydligt att det på grund av den stora mängd 

forskning som gjorts kring begreppet och de vitt skilda uppfattningarna av definitionen som finns 

är nödvändigt att jag klargör vad jag menar när jag använder ordet moralpanik i mitt arbete. Den 

defintion som jag använder är den senare (den från ”moral panics”)32 eftersom det där finns en 

klar distinktion mellan moraliskt korståg och moralpanik i den. 

    På grund av att jag i första hand kommer att utgå ifrån något som bara kan definieras som ett 

moraliskt korståg så kan jag inte säga så mycket om den moralpanik som rådde i samhället utan 

bara den som visas i programmet. Så när jag använder ordet moralpanik så kommer den bara att 

beröra det som visas upp i programmet samt de medverkandes uppfattningar. Alltså mycket 

viktigt att notera: trots att jag använder den senare begreppsmallen så kommer användningen av 

ordet moralpanik inte alltid följa den eftersom jag är tvungen att omnämna enskilda personers 

25 Ibid, sid 171
26 Björn Hotgby “Rock och uppror” sid 17
27 Ibid, sid 17
28 Ibid, sid 19
29 Ibid, sid 19
30 Ibid, sid 45
31 Ibid, sid 38
32 Goode & Ben-Yehuda, ”Moral panics, the creation of deviance” sid 19-21
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moralpanik.

Metod

Jag har tänkt använda mig av en kvalitativ diskurs- samt attitydsanalys av de olika tv-inslagen, 

tidningsartiklarna, intervjuverna samt texterna. Detta innebär ett fokus på attityder i det material 

som används samt betydelsen inom kontexter, det vill säga debatten och tidsepoken. Vad som blir 

viktigtast är således det som sägs och vem som säger det snarare än om det är trovärdigt. Men 

det spelar ändå stor roll om det stämmer eller inte om man ska betrakta 

disproptoionalitetsaspekten.

    Utgångspunkten i undersökningen kommer att vara min hypotes: att moralpaniken orsakades 

snarast av ett skifte i kulturell värdegrund där det var tillåtet att visa upp sådant som tidigare 

ansågs som förbjudet och inte tidigare förekom i en kulturell diskurs. Något som innebär att det 

finns vitt skilda meningar kring allvaret i dessa kulturyttringar. Hypotesen innebär inte att jag 

behöver tolka mitt material på ett specifikt sätt utan kommer främst att styra mina 

frågeställningar.

    Jag kommer främst att jobba utifrån Goode´s och Ben-Yehuda´s atributionella modell för att 

bedöma detta fall av moralpanik. Anledningen är det material jag har att jobba utifrån, då en 

kvalitativ metod används på ett mindre material är det lättare att göra en bedömning efter attribut 

snarare än skeenden. Men Cohen´s teorier kommer också att synas till viss del då båda 

modellerna är mycket kompatibla och att den sistnämnda fokuserar mer på massmedia som utgör 

huvuddelen av mitt material

2. Moraliskt förfall ?
Här kommer jag som jag tidigare nämnt ta mitt avstamp i debatten kring WASP inom svensk 

television. Men innan jag kan drar igång undersökningen behöver jag ta upp en relevant 

iaktagelse i materialet, detta är skillnaden mellan inslaget i Barnjournalen och Svar direkt. I den 

förstnämnda omnämns WASP som ”världens äkligaste hårdrockgrupp”33 och den inbjudna 

gästen, musikkritikern Vera Celander ger dem ett allt annat än smickrande omdöme. Men de 

framställs egentligen aldrig som ett hot, utan de beskrivs som ett av många kulturfenomen om 

ändå ett fult. Däremot har Svar direkt en mycket mer upprörd ton. Det är mycket tydligt att detta 

33 Barnjournalen 13/10-1984, Bengt Fahlström, 
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är ett hot eller som en av de interjuvade säger ”det här är rent ruskiga saker”34. Det mest 

anmärkningsvärda är att detta är ett program mer profilerat mot en vuxen publik och att man 

därför borde kunna förvänta sig en högre grad av objektivitet. Detta blir intressant i relation till 

Barnjournalen som håller högre objektivitet än Svar direkt.

Knullar som en best 

Just hårdrocken som sådan ses inte som något märkvärdigt, utan som ett helt accepterat 

kulturfenomen. Samtliga medverkande vet mycket väl vad hårdrock är för slags musik och en del 

(även några av de som är upprörda över WASP) anser att hårdrock är bra musik. Publiken 

framställs alltid som tonåriga arbetarklasspojkar. Runt detta finns egentligen inte så mycket 

disskusion, man kan se det på samtliga filminslag. Däremot att de skulle vara från arbetarklassen 

är inte helt lätt att bekräfta, men i ett inslag35 presenteras en etnologisk undersökning som har 

kommit fram till detta.36 Där påpekas också att hårdrocken främst spelar på manliga attribut vilket 

också gör att det oftast är tonårspojkar som lockas till musiken. Horgby framhåller också hur i sin 

analys av bland annat Elvis Presley´s texter att maskulinitet inom rock kopplas till styrka, frihet, 

sexualitet och den manliga makten att styra över sitt liv.37

    När det gäller WASPs musik så är det främst våld och sex som får en central roll. I 

barnjournalen nämner de ”...vad som skiljer WASP från andra rockband är våldet som skildras i 

texterna”.38 Och i Svar direkt tas textraden ”I fuck like a beast”39 upp och den svenska betydelsen 

nämns ”jag knullar som en best -som ett vilddjur”40. Det efter talstrecket tillägger Siewert 

Öholm, vilket skulle kunna antyda att det finns ett religionsperspektiv på frågan då ”vilddjuret” är 

en vanlig åsyftan till satan inom kristen tro, benämning förekommer i Johannes uppenbarelsebok 

i bibeln.41 

    Texterna omnämns i Expressen som ”råa sexuella ramsor”42 också i Barnjournalen och Svar 

direkt är detta tema starkt. Båda inslagen behandlar detta på olika sätt, i det förstnämnda inslaget 

34 Svar direkt 23/10-1984
35 Rapport från 26/10-1984
36 Efter sökningar i Stockholms univeritets katalog (där undesökningen gjordes) på forskarens namn, Marie Pierou, 
har jag inte lyckats få fram någon undersökning
37 Björn Horgby, ”Rock och uppror” sid 157-159
38 Barnjournalen, Torunn Reinhammar
39 WASP – ”Animal” 1984
40 Svar direkt 23/10-1984, Lars Rådhe, Siewert Öholm
41 Bibeln, Uppenbarelseboken 13:1-18
42 Expressen 10/10-1984 sid 22
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beskrivs det som att ”den unga publiken hetsas upp ....och sjunger med i de råa texterna”.43 

Medan det i Svar direkt aldrig ges någon direkt referens till konserten, där tas sextemat istället 

upp av bland annat dikten som avslutar programmet ”...se till mig som tretton är och varit på 

rockkonsert ...vrålar som besatt om sex, och hur djurets lustar väcks”.44 Denna dikt läses upp av 

en ung medverkande och har formen av en bön. Alltså tar båda inslagen upp att detta riktade sig 

mot barn.

    Även när det gäller bandets musikaliska förmåga finns det olika uppfattningar. De som hade 

klarast synpunkter kring detta är givetvis två av de yngre musikskribenter som medverkar. 

Anders Tégner som är inbjuden till Svar direkt ansåg att WASP är ett band som gör bra hårdrock 

även om han tyckte att deras image var tvivelaktig. Däremot ansåg Vera Celander i 

Barnjournalen att de ”...kan de elementära grunderna till rocknroll”45 men att de inte varr några 

kompetenta musiker som endast nått framgång genom sin smarta marknadsföring som deras 

image var. Däremot tog ingen av dem särskilt allvarligt på texterna. Celander tyckte att detta var 

ett skämt och hoppades att publiken också insåg detta. 

    Men vissa tar mycket mer allvarligt på denna våldsamma framtoning och bland annat ett 

interjuvobjekt i Svar direkt anser att det kan ge upphov till direkta våldshandlingar.46 En av 

gästerna i studion, Staffan Hildebrand, drar paralleller till ett mord i USA (observera de 

intressanta formuleringarna han använder) där en ungdom mördades i samband med en 

”satanistisk hårdrocksorgie som han hade där”47. Han anser även att band som WASP skulle 

kunna fungera som en trigger till en ”ett helt nytt typ av våld som bygger på någon slags 

djävulsdyrkan”.48 

    Faktum var att denna händelse inte hade någon som helst koppling till WASP. Ej heller hade 

hårdrock något med mordet att göra annat än att mördaren lyssnade på sådan musik i likhet med 

miljontals andra ungdomar. Istället blev den en passande symbol för hårdrockens dåliga 

inflytande och koppling till satanism då mördaren när han greps bar en AC/DC tröja samt var 

aktiv i en satanistisk klubb. Alltså, medlem i Satanistklubb + ac/dc tröja = satanism och hårdrock 

hör ihop. Att mordet egentligen hade sin upprinnelse i en narkotikastöld och att samtliga 

ungdomar var lösdrivande narkomaner som vid tillfället var kraftigt drogpåverkade var mindre 

43 Barnjournalen, Torunn Reinhammar
44 Svar direkt, Maria Marmgren dikt av: Bo Maniette
45 Barnjournalen 13/10-1984, Vera Celander
46 Svar direkt
47 Ibid,  Staffan Hildebrand
48 Ibid
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viktigt.49 Det fanns här enligt de som deltog i Svar direkt, och då framförallt för Hildebrand, ett 

bevis på att hårdrock leder till satanistiskt våld. 

    Sammanfattningsvis kan det sägas att deras texter innehåller våld och rå sexualitet. Något som 

givetvis var upprörande då målgruppen var mycket ung, men det kan ändå sägas att det inte drogs 

särskilt starka växlar av detta. Att bandet skulle vara en trigger för våldshandlingar är givetvis en 

allvarlig beskyllning men en som inte är ovanlig när det gäller rockmusiken. Bland annat Marilyn 

Mansons musik och annan rock ansågs uppmana till självmord och andra våldsdåd på mycket 

lösa grunder, trots att själmordstemat var mycket accepterat som tema i tidigare popmusik.50 

Betydande för denna uppfattning är oftast bandets image.

Vi är satans folk

Endast en textrad citeras någonsin i alla de inslag som finns, samma som jag redan nämnt, ”I fuck 

like a beast”. Denna textrad blev på ett sätt en symbol för allt vad gruppen ansågs stå för. En 

djuriskhet och en vildsint, kvinnoförnedrande sexualitet. Flera gånger åsyftas till samma textrad, 

som till exempel i den avslutande dikten i Svar direkt ”...vrålar besatt om sex och hur djurets 

lustar väcks”.51 Likaså inger också den bild som presenterar inslaget en slags djuriskhet, där är 

det en man (klädd som en hårdrockare) med gigantiska huggtänder nedstänkt med blod runt 

munnen och hållandes något som liknar en människa i ena handen.52 Denna illustration talar sitt 

tydliga språk, detta ansågs vara ett monster, inte en människa.

    Till denna bild av rå sexualitet kan man föra omnämnandet av ”sågklingor i skrevet” som bara 

förekommer i Svar direkt där Siewert Öholm nämner det som en del i uppträdandet och där det 

omnämns i den avslutande dikten. Denna sexualitet som skildras, framförallt i Svar direkt är 

alltså en sexualitet som syftar till att tillfredställa en djurisk lust utan hänsyn till smärtan som 

detta kan medföra för den andra parten i samlaget. Skillnaden mellan Svar direkt och alla de 

andra ställen där bandet syns är att ingen skillnad görs på bandets image och bandmedlemmarna 

som privatpersoner. Där är musikerna satanister, mördare och sexuellt perverterade. Det dras 

också direkta orsakslinjer mellan budskapet och publikens moraliska värderingar, budskapet 

fyller lyssnarna med dess sjuka moral och får dem att begå sjuka handlingar.53

49”Satan in the suburbs” 2000 Scott Hillier 
50 Robert Wright ”’I´d sell you suicide’: pop music and moral panic in the age of Marilyn Manson”, två exempel 
som tas upp är Elton John´s “someone saved my life tonight” och Blue öyster cult´s “don´t fear the reaper”
51 Svar direkt, dikt av Bo Maniette framförd av Maria Marmgren 14år
52 Ibid, illustration av Ulf Sveningson
53 Se ovanstående exempel, ”ny typ av satanistiskt våld” 
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    Att det i Svar direkt inte finns denna åtskillnad blir mycket tydligt där Tégner nämner att han 

suttit i interjuv med bandets sångare Blackie Lawless och talat om det där med imagen ”...en 

mycket sund kille egentligen” varpå Öholm replikerar med att i myndigt tonläge läsa upp 

följande fakta om bandmedlemmarna: en är nyss utsläppt från fängelset, en blev avskedad från 

sin förra arbetsplats för fylleri och en tredje var verksam som giggolo innan han gick med i 

bandet.54 I just Svar direkt är detta det enda som nämns om bandmedlemmarna till skillnad från 

artiklarna55 och inslaget i Barnjournalen56 där utdrag ur interjuver med sångaren förekommer. 

    Att det är mycket unga som tar del av sådan musik är något som framhävs eller snarare 

överdrivs. I Svar direkt går Siewert Öholm ut i publiken ”...man har en målgrupp som är så här 

unga” går fram till en liten pojke och frågar ”känner du till de här? -mmm -Och hur gammal är 

du? –fem”57. Även i Barnjournalen nämns det att ”..publiken består mestadels av pojkar i tonåren 

men vissa till och med så unga som tio år”58. Tydligt i tonfallet är att detta är något upprörande då 

texterna som sagt handlar om våld och sex. 

    De framställs också som satanister, bland annat förkortningen av namnet som anses stå för We 

Are Satans People.59 Detta religösa tema kan härledas främst från en person: Siewert Öholm. 

Övriga gäster refererar inte till religiösa betydelser med undantag för Hildebrand som nämner den 

påstådda satanistiska hårdrocksorgie som jag tog upp tidigare. I övrigt tillhör de delar av 

programmet där bandet och bandmedlemmarna framställs som djuriska satanister de repliker 

Öholm har i inslaget samt de delar som är redaktionella, som i presentationen av inslaget och 

inkluderandet av dikten. Men då Öholm som debattledare står för de mest talrika beskrivningarna 

av bandet så antyder det på att religionsperspektivet tillhör honom snarare än hans generation. 

Men det går inte att säga att han är utan stöd med tanke på att han som programledare inte bar det 

fulla redaktionella ansvaret för inslaget. Men eftersom det är omöjligt för mig att få inblick i det 

redaktionella arbetet innebär det att jag till viss del svävar i ovisshet kring hur starkt Öholms 

inflytande var. Vi ser i alla fall tydligt vilka gäster han vill lyfta fram och vilka frågor han anser 

viktiga när han intervjuvar de medverkande i studion. 

    Det verkar med andra ord finnas en tydlig skiljelinje mellan de som ser detta som ett seriöst hot 

54 Svar direkt 23/10-1984, Siewert Öholm
55 Expressen, 10/10-1984, Rocket nr1-2 1984
56 Barnjournalen 13/10-1984
57 Svar direkt 23/10-1984, Siewert Öholm 
58 Barnjournalen 13/10-1984, Torunn Reinhammar
59 Betydelsen av namnet är något som inte ens bandet ger ett tydligt svar på. Några andra alternativ är: We Are 
Sexual Perverts, White Anglo Saxon Protestants och We Ain´t Sure Pal 
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och de som inte tar särskilt allvarligt på det. De förstämda är de som har redaktionellt ansvar över 

detta inslag, då i första hand Siewert Öholm men uppenbarligen utifrån de medverkande och det 

faktum att detta program sänds i vad man kan kalla ”bästa sändningstid” tyder på att många 

delade denna uppfattning. Men det är oklart hur många, vissa oroar sig inte särskilt mycket, och 

tycker att reaktionen är överdriven. En av dessa är Mats Olsson på Expressen som anser att det 

inte är så mycket att oroa sig för och att det finns alvarligare hot än hårdrock och videovåld.60 

Medan andra stödjer Öholm som Roland Ståhlström, även han på Expressen, som talar om 

”Anders Tégners infantila journalistik”.61

Den fräcka showen

Men centralt blir ändå den fakade avrättningen på scenen. Bland annat visas bilden på den 

fastkedjade kvinnan i båda inslagen akompanjerad till bandets musik. I Barnjournalens inslag 

berättar reportern detaljerat vad som sker i scenschowen. Hur Blackie Lawless skär henne i 

halsen med ett svärd och sedan slickar av blodet. I det programmet nämns denna händelse endast 

denna gång samt när programledaren försäkrar tittarna om att detta givetvis var på låtsas. 

Celander talar även om att hon hoppas ungdomarna tar det för det skämt det verkligen är. 62

    I Svar direkt var tonen kring detta helt annorlunda och mycket större fokus läggs på just denna 

företeelse. Men till skillnad från i Barnjournalen nämns aldrig att detta var på låtsas. Istället 

nämns det bland annat på följande sätt: ”...när svärdet klyver flickans hals”63 och ”... där dom 

styckar en kvinna och häller blod på publiken...”.64 Också i Expressen nämns det som en 

“halshuggning” och “rituella kvinnomord” men här nämns det att det ändå är på låtsas även om 

det samtidigt påpekas att detta ser mycket realistiskt ut. Klart är i varje fall att samtliga som tar 

upp detta anser att det har en kvinnoföraktande ton och har en underton av rå sexualitet över sig. 

Eller som Expressen nämner ”råa sexuella ramsor”65 och ”blodiga övningar”.66

    Tydligt var att det fanns många olika uppfattningar kring vad detta var för personer och vad de 

hade för avsikter. När det gäller scenshowen så finns vad man skulle kunna kalla två läger, de 

som ansåg att det enbart är ett försäljningsknep och de som ansåg att det var ett seriöst uttryck för 

60 Expressen 24/10-1984 sid 45
61 Expressen 24/10-1984 sid 63
62 Vera Celander syftar även på detta när hon blir intervjuvad
63 I den avslutande dikten i Svar direkt 23/10-1984
64 Svar direkt, Lars Rådhe
65 Expressen 10/10-1984 sid 22
66 Ibid
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musikernas värderingar. De som såg detta som ett försäljningsknep tycks genomgående vara lite 

yngre. I Expressens nöjeskrönika67 skriver Mats Olsson en kommentar om Svar direkt där han 

anser denna oro totalt obefogad, han drar också paralleller till Alice Cooper som giljotinerade sig 

själv på scen tio år tidigare och anklagades för fascism. Olsson är i alla fall på det klara med att 

uppträdandet mest ska ses som ett slugt försäljningsknep.      

    Vera Celander som interjuvas i Barnjournalen är av i princip samma åsikt; det här handlar om 

att sälja skivor. De marknadsför sig mycket skickligt i och med att de får mittuppslag i Expressen 

och syns i TV, ”...det är nog ingen som har missat att WASP vart i Sverige.”68 Med tanke på att 

de endast spelade för 700 personer på Glädjehuset i Stockholm så är det läge att hålla med. Också 

Tégner anser att showen är att gå för långt men anser att det är upp till publiken själva att ta 

ställning till bandet.69 

    Bandets frontman säger i intervju att detta enbart är underhållning, ”..if you´re paying what´s 

in America is 10, 12 maybe even 15 dollars for a ticket, I think it´s important to give people more 

than just music.”70 Det är en show och ska tas för en sådan, om någon går och gör något dumt 

efter deras konsert, säger Blackie, så skulle de ändå ha gjort det förr eller senare.71 Enligt de 

intervjuver som Barnjournalen har gjort framgår att bandet och managern anser att detta är en 

möjlighet att avreagera sig istället för att de går ut och tar droger eller gör något annat dumt.72

    Att publiken främst var ungdomar var ett problem i och med det framträdande de får bevittna. 

Det viktigaste attributet som framhölls hos dem var deras ungdom och att de var lättpåverkade. 

Flera medverkande uttryckte stark oro inför vilka värderingar detta förmedlade till ungdomarna. I 

Barnjournalen tog t ex Vera Celander upp vilken kvinnosyn WASPs scenuppträdande kan ha 

förmedlat till tonårskillar i och med den nämnda avrättningsscenen. ”Det är lite farligt med den 

här kvinnosynen, att unga killar på tio år får en inställning att tjejer kan man kedja fast på en 

scen, man kan förudmjuka dem...”73 

    

Råa sexuella ramsor 

Klart är att det finns flera uppfattningar kring bandets image i media, även om den tenderar att 

67 Expressen 24/10-1984 sid 45
68 Barnjournalen 13/10-1984, Vera Celander
69 Rocket nr2 1984, sid 34 
70 Barnjournalen 13/10-1984, Blackie Lawless
71 Ibid 
72 Ibid, Björn Fahlberg
73 Ibid, Vera Celander
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vara negativ. Men för att verkligen ta reda på varför de togs upp behöver jag analysera deras 

image, bortsett från mediaframställningen. Jag kommer gå igenom texter, image och scenshow. 

Urvalet av låtar är gjort utifrån de som förekommer i inslagen, ett urval som kan motiveras av att 

det är just dessa låtar som folk i första hand har hört och upprörts av.   

    Utöver den textrad som jag nämnde tidigare förekommer följande låtar: ”tormentor” är den låt 

där avrättningen sker och ges i Expressen översättningen plågoande74, ”on your knees” och 

”hellion” är låtarna som spelas i videoinslaget från konserten, ”I wanna be somebody” spelas i 

bakgrunden till interjuverna i Svar direkt där folk på gatan fördömmer denna musik, ”School  

daze” nämns av sångaren själv i interjuven i Barnjournalen. Det är rätt klart vad massmedia anser 

att bandet förmedlar, men vad är egentligen bandets image?

    Låten “Animal (Fuck like a beast)” inleds med ett kraftfullt närmast aggresivt riffande. Macho 

är det som snarast kommer till sinnet när man tänker på det. Första raderna levereras med samma 

aggressivitet som riffen; ”I´ve got pictures of naked ladies lying on their beds”. Hela första 

versen levereras med samma aggressivitet som inledningen och avslutas med utropet ”I fuck like 

a beast!” som även avslutar andra versen. Sången övergår till refrängen som sjungs med något 

lugnare stämma men med körropet ”I´m an animal” insprängt mellan varje textrad. Det är ingen 

hemlighet att låten handlar om djurisk sex då andra versen tilltalar kvinnan som han ute på sin 

jakt bevakar. Textraden ”I´ll nail your ass to the sheets” talar sitt klara språk kring vad avsikterna 

är, sex. Temat för denna låt är inget annat än att tillfredställa en djurisk sexlust, första versen tar 

upp den mannliga sexlusten som ett slags djuriskt begär som behöver tillfredställas. Den andra 

behandlar tillfredställandet av den där kvinnan som objekt för lusten ska knullas.

    I ”on your knees” är temat ungefär det samma men här handlar det om underkastelse. Den som 

låten handlar om är någon som sångaren vill se på knä, det vill säga i underkastelse. Att det 

handlar om bondage sex är uppenbart då många referenser ges till att binda och att tillfoga 

smärta. Men till skillnad från ovannämda låt så är detta ett val som den underkastade ska göra, 

här är denne redan fördärvad: ”the life that you´ve led, you´ll party your way straight to hell”. 

Däremot ska denna underkastelse var svår att motstå, det finns en förbjuden lust till 

underkastelsen.  

    Annat som texterna tar upp är viljan till storhet och kändisskap som i låten ”I wanna be 

somebody”. Man kan säga att låten handlar mest om att vara fri och gå sin egen väg, att ta 

74 Expressen 10/10-1984, sid 22
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kontrollen över alla aspekter av sitt liv och inte bry sig om vad andra tycker om det. Den handlar 

helt enkelt om makt, inte genom våld men genom styrka. Inledningen går ”You say you don´t 

want to run and hide, a face that no one knows” alltså precis som låttiteln antyder, det handlar om 

att vilja vara någon.  I verserna tilltalas du som lyssnare direkt, DU vill inte längre gå runt leva på 

det lilla du har, DU vill ha mer. Det handlar om ha- och maktbegär, en vilja till egen lycka något 

som uttrycks väl i ”I want shiny cars and dirty money”. Riffen i låten innehåller mycket energi 

och uttrycker en slags handlingslust. Sången börjar nästan direkt i låten och förstärker den 

energiska känslan som låten har. Värdena i denna låt symboliserar makt och framgång vilket 

enligt Walser är ett viktigt tema inom hårdrock som ger uttryck för den maktlösa situationen och 

behovet av att transcendera den.75

    Låten ”Hellion” handlar om någon som är på väg till helvetet genom sitt leverne, han super 

och blir galen hela natten, svettas och är påtänd. Men han har också försvärjt sig sina egna gudar, 

”at the altar of rocknroll you kneel”, till dessa nya gudar av stål, som går hand i hand med 

djävulen, har han sålt sin själ: ”a slave who forever rocks, is chained in the devils locks”.

    Men mest kontrovers blev det kring låten ”Tormentor”, inte bara för texten utan även för att 

det mesta av deras ifrågasatta scenshow äger rum under denna låt. Översättningen som ges i 

Expressen, ”plågoande”,76 är helt korrekt. Låten inleds ”I´m a liar and I´m a cheat” och fortsätter i 

samma tema och räknar upp fler föga smickrande egenskaper hos sig själv, han är en ond man 

helt enkelt, en riktig plågoande. Låten går i ett något lugnare tempo och stort fokus ligger på varje 

textrad där sångaren tar ett djupt andetag och skriker ut det han vill ha sagt. Alltså kan man säga 

att det är något lyssnaren inte får gå miste om, vi ska veta det. I refrängen ropas låttiteln ut i en 

närmast plågad körstämma, denna ”tormentor” är någon som bringar smärta. 

    Men om man ser till de låtar som på något sätt förekommer så är ”school daze” en låt som 

skiljer sig från de andra. Dels för att sångaren själv nämner den i intervjuven men också för att 

temat är ett helt annat än i de tidigare. Den handlar om att vara instängd och plågad inom skolan 

och inte i nån form av sexuell lek. Här är det istället de själva som är offren och inte förrövarna. 

Denna institution liknas vid ett fängelse och ett orättmätigt straff mot skolungdomarna vars enda 

brott är deras ålder. Institutionen är något som stävjar kreativiteten och livsglädjen och de skulle 

givetvis må mycket bättre om de inte behövde ledas in i denna fålla som de ser det som. Med 

andra ord är det en klassisk tonårsupprorslåt, en hyfsat vanlig genre som inte har ett sexuellt eller 

75 Robert Walser, ”Running with the devil” sid 110
76 Expressen 10/10-1984, sid 22
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våldsammt budskap, redan tiotalet år tidigare gjorde Alice Cooper låten ”Schools out” där han 

bland annat hävdade att skolan hade sprängts i bitar. Så låten kan inte anses särskillt 

kontroversiell. Likaså påpekar Horgby att denna skol fientliga identitet och allmänt förakt mot 

auktoriteter är vanlig inom rocken.77 

    Men om man ska tala om image så måste scenshowen undersökas. Sångaren Blackie Lawless 

är iförd en dräkt i läder och nitar med sågklingor på armar och en i skrevet. Mickstativen är 

gjorda som kedjor och dekorationer föreställande två stora dödskallar på scen. I det shownummer 

som är insprängt i låten Tormentor så tar han först upp en yxa och en yxkubb, sedan plockar han 

upp en låda som det står ”raw meat” på och börjar plocka upp råa köttbitar ur den. Han tar en i 

munnen och skakar på den likt en hund sedan börjar han hugga upp köttbitarna med yxan och 

kasta ut dem i publiken en av dem kämpar han och gittaristen om likt två hundar. En av 

köttbitarna delar han med sågklingan i skrevet. Sedan blir det dags för den ökända avrättningen 

där en dörr på scen öppnas och där står en halvnaken kvinna med huva över huvudet fjättrad i rep 

endast iförd ett par lädertrosor. Blackie Lawless tar upp ett stort svärd som han drar med över 

hennes hals precis innanför huvan som täcker nästan hela halsen varpå blod börjar forsa innifrån 

huvan. Han slickar sedan av det blod som kommit på svärdet. Utöver detta dricker även Blackie 

blod ur en dödskalle, blod som han sedan häller ut över sig själv.78

    Överlag kan man säga att deras image handlar om sex, våld, festande och allmän dekadens och 

synd. Så med tanke på låtar som ”animal” och ”on your knees” så kan man verkligen säga att det 

handlar om ”råa sexuella ramsor”. Men däremot är textmaterialet inte så extremt explicit då temat 

känns igen från andra band. Robert Walser går till och med så långt att han liknar Bach´s texter 

med moderna hårdrockstexter79. Han menar också att våld och galenskap är vanliga teman inom 

hårdrock och likaså inom tidigare popkultur80 vilket gör det anmärkningsvärt att just ett band får 

så pass stor uppmärksamhet. Många andra band hade texter om våld, sex och drog/alkoholbruk 

utan att få samma hårda kritik. Men WASP var också ett band med rätt hård image. Som Blackie 

Lawless nämner i interjuven om de andra medlemmarna: ”I was looking for the closest thing to 

prison inmates I could find, and I´m here to tell you, I found them!”81 Frågan är bara om de var 

unika.

77 Björn Horgby, “Rock och uppror” sid 215
78 WASP Live at the Lyceum ballroom in London 1984
79 Robet Walser ”Running with the devil” sid 170 
80 Ibid 
81 Barnjournalen 13/10-1984, intervjuv med Blackie Lawless
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För att avgöra varför just WASP väckte sådan uppståndelse måste andra band också analyseras. 

Den stora frågan är varför andra band med liknande image inte väckte lika stor uppståndelse 

under tiden och framförallt varför de i detta debattinslag snackades om ett totalförbud och det i 

ett demokratiskt land där det egentligen inte finns starka religiösa intresseorganisationer (jämför 

med USA där högerkristna organisationer har en stark lobby). För att få en bra jämförbarhet är 

jag tvungen att jämföra de låtteman som jag hittade i WASPs texter, den image som de uttrycker 

som band samt deras scenshow. Man kan alltså säga att det är en tredelning i musik, image och 

vissuellt för att analysera vad som skilde dem tillräckligt från liknande band att det skulle 

motivera denna moralpanik. Så, till texterna.

    Först har vi temat våld, där är det inte svårt att hitta exempel som går att jämföra. T ex så finns 

Iron maidens låt ”killers” som handlar om just mord. Där finns textrader som t ex ”He laugh as 

he´s watching you bleed” och ”excitement shakes me, oh god help me, what have I done, I´ve 

done it again!” Texten är i början skriven i tredjepersonen där offret tilltalas och där mördaren är 

någon som gömmer sig i skuggorna “you walk through the subway, his eyes burns a hole in your 

back”. Denna mördare kommer skoningslöst och mördar av ren blodlust. Men innan sista 

refrängen övergår mördaren från att vara en anonym förövare till att omtalas i första person. Det 

är mördaren som är låtens huvudperson. Låten har ett ganska långt och lungt intro som laddar upp 

inför en rejäl urladdning av ren energi och en mycket positiv laddning, den fyller lyssnaren med 

lust. AC/DCs låt “nightprowler” har en snarlik innebörd.82 Låten handlar om en mördare som 

drar runt på kvällen och som smyger sig på dig om natten. Inte ens i ditt hus är du säker, 

“crawling 'cross your floor I'm your Night Prowler, make a mess of you”. 

    Sextemat är det också enkelt att hitta paralleller till. Mötley crüe hade textrader som “Bring a 

girlfriend, Maybe bring two I got my camera, Make a star outta you, Let's inject it, Photograph it” 

i låten ”ten second love” som handlar om att ha vilkorslös sex och sedan dra vidare. Där ska han 

sedan berätta det för vännerna och kanske till och med låta dem få ha lite kul också. Men i 

slutändan är det inte mer än bara sex. Kvinnan är hans ”ten second pet”. Minst lika explicita är 

AC/DC i låten ”go down”  som handlar om avsugningar. Eller som talar sitt tydliga språk 

”lickin’ on that lickin’ stick the way you do, you got the lips to make a strong man weak”. Även 

82 Låten fick senare ge namn åt en seriemördare som liksom i texten smög runt på natten och in i folks hus. Eftersom 
han lyssnade på bland annat på AC/DC blev han uppkallad efter deras låt. Viss debatt rådde om det var musiken som 
inspirerat honom.
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här handlar det i båda fallen om tillfredställandet av en manlig lust och det är kvinnan som ska ge 

det och mannen som ska tillfredställas. I alla fall den förstnämnda av dessa är minst lika 

objektiferande som ”Animal (fuck like a beast)” och båda är lika explicita i sitt innehåll. 

    Fest och alkohol är inga som helst problem att hitta, de flest band skriver texter runt detta. 

KISS har många låtar som handlar om detta bland annat sjunger de ”Around the corner at the 

liquor store, Haha, the cheapest stuff is all I need, To get me back on my feet again”83. Inte ens 

narkotika verkar vara någon större fara att skriva texter om. Kolla bara på Eric Clapton´s låt 

”cocaine” där han sjunger ”if you got bad news, wanna kick ´em blues; cocaine”. Kokainet blir 

här en lösning på problemen.  

   Spektakulära scenshower är vanligt, att ta till bloddrickning på scen är något som även KISS 

gjort många gånger, med blod som rinner ner längs hakan och som spottas mot publiken. I en 

artikel om Mannowars spelning veckan innan nämns att den innehöll inslag som köttslamsor och 

vapen, atribut som hör heavy metal till.84 Detta pekar på att det i varjefall i Sverige inte var något 

särskillt uppseendeväckande då det inte fick mer än en kortare notis. 

    Att olika bandmedlemmar suttit i fängelse är ingen ovanlig företeelse, AC/DCs förste sångare 

Bon Scott satt på ungdomsanstalt en längre tid och i början av bandets karriär kunde de bara spela 

på helger då han satt inlåst under veckodagarna.85 Bandet har även många låtar som kretsade 

kring kriminalitet, våld, sex och festande. Samma image hade även Mötley Cruë som enligt deras 

biografi levde upp till epitet ”sex, drugs and rocknroll”.  Bland annat kan man läsa ”04:00 – 

09:00 kommer till hotellet. Letar efter droger och alkohol i foajen, om jag inte hittar något säger 

jag åt turnéledaren att skicka upp droger och alkohol på rummet.”86 Detta är inget undantag, det 

var deras livsstil.

    Så varför just WASP när det finns så många andra band med liknande teman och liknande 

image. Det fanns en sak som särskiljde WASP från dessa och det var den avrättning som de hade 

på scen. Men detta är inte tillräckligt att förklara varför det talades om totalförbud för som jag 

nämnde tidigare så förekom också en avrättning i Alice Coopers scenshow på 70-talet. Vad som 

tydligt tycks komma fram i debatten kring totalförbud är vilka som är målgruppen, barn. Även 

här kommer vi tillbaka till samma sak WASP borde förbjudas för att deras show inte ansågs 

lämplig för barn. Precis som en av de intervjuvade i Svar direkt säger, ”det här är helt klart 

83 Cold gin, kiss
84 Expressens nöjesbilaga 12/10-1984
85 ”AC/DC: maximal rock & roll” Murray Engleheart med Arnaud Durieux, sid 62
86 ”The dirt” Neil Strauss, sid 253
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barnförbjudet”.87 Även om deras texter handlar om våld, död och rå sex likt många andra band så 

är det ändå det visuella som är det mest kontroversiella. För att detta ska kunna förklaras måste 

debatten sättas i sin kontext; detta program sändes samtidigt som debatten om videvåld rasade 

och som redan resulterat i lagstifning om våldsskildring och senare ledde fram till inrättandet av 

våldsskildringsrådet. 

3. Moralisk upprättelse

Censurfrågan

Siewert Öholm frågade Anders Tégner ”har ni som musiktidning inget moraliskt ansvar över erat 

innehåll” var på Tégner svarar ”vi har ett ansvar som musiktidning att skriva om det som folk vill 

läsa om”.88 Här kan man tydligt se att ansvaret för hela hotet mot ungdomen blir personifierat i en 

person, att de moraliskt ”rättänkande” anser att personer som Anders Tégner utan någon som 

helst tanke på konsekvenserna bidrar till att fördärva ungdomens moral och skapa dessa nya 

idoler. Han själv har en helt annan uppfattning, ansvarig för bandets image är helt enkelt bandet 

själva. De har visserligen som tidning möjlighet att bojkotta bandet men på grund av läsartrycket 

som verkligen vill läsa om WASP (inklusive köttslamsor, kedjor och blod) så har de ett ansvar att 

skildra dem. De skriver om vad läsarna vill läsa om.89

    Staffan Hildebrand anser att detta egentligen inte rör sig om musik utan snarare ett 

sensationssökande, ett farligt sådant.90 Likt Siewert Öholm har också han uppfattningen att 

tidningen har ett moraliskt ansvar gentemot samhället att ta upp positiva värderingar som till 

exempel all den undergroundmusik som finns men som inte får den uppmärksamhet den 

förtjänar. Att han anser att det borde finnas ett förbud uttrycks aldrig rakt ut, men det är tydligt att 

han anser att viss sorts hårdrock leder till ”satanistiskt våld”.91 Lars Rådhe som är en av de som 

har mest upprörd ton gentemot Anders Tégner, säger tydligt att han är emot förbud. Han anser 

87 Svar direkt 23/10-1984, på länk från Alingsås
88 Ibid, Anders Tégner
89 Ibid, Anders Tégner
90 Ibid, Hildebrand
91 Ibid, Hildebrand (se sid 12 ovan för exakt formulering) 
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istället att ”som vuxen måste man var tydlig för sina barn med vad man helt enkelt inte kan gå 

med på, vad man avskyr” .92

    Vissas uppfattningar förblir oklara, som till exempel Håkan Hillerström från musikerförbundet, 

en instans som egentligen inte har någon reell makt att stoppa någon från att spela då de är ett 

fackförbund. Han nämner bara att så länge de inte bryter mot förbundets förordningar har de rätt 

att spela i Sverige. Sin egen uppfattning om bandet lämnar han däremot osagt. Men tydligt är att 

han inte anser de ska stoppas bara på grund av en tvivelaktig image. Anmärkningsvärt är att de 

överhuvudtaget rings upp och får frågan ”hur kommer det sig att de här får komma till 

Sverige?”93 när de inte har befogenheter att stoppa någon. Detta är helt klart belägg för att Öholm 

förespråkar censur. 

    Tégner anser att sådant här ska få förekomma, bandet har den image de har, även om han inte 

helt gillar den, men det är enligt honom inte hans plats som journalist att bestämma vad folk ska 

tycka om dem. Vera Celander som efter en mycket hård sågning av bandet får frågan om det här 

verkligen är något som borde få visas, var på hon tydligt uttrycker att ett förbud inte vore att tala 

om, det skulle bara göra musiken mer lockande. Istället är det enligt henne upp till den enskilde 

lyssnarens omdöme. Alltså en snarlik ståndpunkt även om smaken skiljer sig åt.

    Så kort sagt kan man säga att det bästa sättet att göra en uppdelningen mellan de olika 

uppfattningarna är att göra det i en skala. Först har vi de som anser att censur skulle kunna vara 

aktuellt, till denna kategori kan endast Siewert Öholm anses tydligt tillhöra, även Roland 

Ståhlström på Expressen skulle kunna räknas hit då han visar tydligt stöd för Öholm. Sedan har vi 

de som anser att det finns ett moraliskt ansvar hos journalisterna att förmedla sunda ideal till 

barnen, till denna kategori räknas Lars Rådhe, Staffan Hildebrand och Annika Strandell. Till den 

kategori som anser att lyssnaren själv får ta ställning kan Anders Tégner och Vera Celander 

räknas till, även om deras uppfattning om bandet skiljer sig starkt. Sedan har vi de, vars stånpunkt 

i frågan inte går att urskilja. Dessa är respektive reporter, My Persson för Svar direkt och Torunn 

Reinstad för Barnjournalen, programledaren Björn Fahlström för densamma, Bo Maniette som 

bara medverkar genom en dikt, Maria Marmgren som läser upp samma dikt, konstnären Ulf 

Sveningson som gjort illustrationen samt övriga redaktionsmedlemmar. Intervjuvobjekt faller i en 

egen kategori då det inte går att identifiera dessa. Samtliga har dock något negativt att säga om 

WASP, men det är omöjligt att säga hur representativt detta är, de kan ha fått ledande frågor och 

92 Ibid, Hildebrand
93 Ibid, Siewert Öholm
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det är också möjligt att de intervjuvat hundra personer. Anmärkningsvärt är att de inte frågat 

någon från målgruppen, den enda medverkande som varit på konserten är Anders Tégner.

    Det är också intressant att det är så få som talar om förbud med tanke på den uppfattning som 

programmet ger. Något som skulle kunna förklaras med att Siewert Öholm kan betraktas som vad 

som kan kallas för en moralisk entreprenör, en aktör som driver en tydlig linje mot vad han ser 

som ett hot, en så kallad ”folk devil”. Han driver denna linje igenom hela programmet och som 

tittare får man intrycket att tonen är hårdare än den är genom Öholms följdfrågor och 

kommentarer. 

    En annan bidragande faktor är att det istället är tal om en annan typ av censur, en censur som 

heter moraliskt ansvar. I Svar direkt anser samtliga att Tégner borde ta sitt ansvar som journalist 

och inte skriva om detta blodiga och hemska och istället behandla musik. Om något, kan man 

säga att det moraliska ansvaret vad gäller detta, är att fördöma det och visa att det är fel. Här ser 

man tydligt en skillnad i uppfattningen om den journalistiska rollen: ”[SÖ] – Förstår du inget av 

ditt moraliska ansvar för vad ni lyfter fram, här är det kedjor och det är satansdyrkan ... det är en 

slags idealbildning som ni är ansvariga för tillsammans med dom, har du inget ansvar för det? 

[AT] – Som poptidning har vi inget moraliskt ansvar, vi skriver om det folk vill läsa om.” och lite 

senare också: ”[AT] Jag vet inte om de tar skada av det. [SÖ] –och du bryr dig inte heller om det? 

[AT] Jag vet inte, det är upp till psykologer att besvara och jag tror inte riktigt de heller kan svara 

riktigt. Jag har uppenbarligen inte tagit skada av det.”94  

    Tydligt är att det finns en varierande uppfattning om den journalistiska rollen, samtliga som får 

komma till tals i Svar direkt förutom Anders Tégner anser att den journalistiska rollen innebär att 

ta ett moraliskt ansvar gentemot läsaren och förmedla sunda värderingar. Även detta är något som 

gör att man felaktigt kan få intrycket att det talas mer om förbud än vad det görs. Tégner tar en 

totalt objektiv inställning och rapporterar bandet som de är utan att ta ställning för eller emot. De 

övriga anser att han gör fel och borde ta sitt moraliska ansvar och inte ge detta hemska så mycket 

utrymme utan att fördöma det. Detta ger intrycket av att de förespråkar en censur.

Tonårsuppror?

Av den fakta jag har fått fram kring ålder och bakgrund går det att se att WASP-motståndarna 

(inkluderat de som inte är för förbud) har en tydligt högre medelålder. Ett tydligt mönster är att 

94 Ibid, Öholm och Tégner
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de som är yngre har lättare att acceptera WASP även om de inte nödvändigtvis uppskattar dem. 

Om man tittar på målgruppen och i vilka åldrar målgruppen finns så kan man säga att det finns en 

generationsskillnad i uppfattningen kring dem. Men ska man koppla detta till min hypotes så går 

det egentligen inte att säga att det varken falsifierar eller bekräftar den. Undersökningen ger 

indikationer på att hypotesen skulle kunna stämma, men inget mer. Jag kommer fram till att det 

finns en åldersskillnad men varför kan jag inte komma fram till. För att komma fram till varför 

behövs ett annat undersökningsmaterial om det ens är möjligt. Däremot inte sagt att det inte är 

möjligt att besvara varför det blev moralpanik när ett band med en image som inte kan anses vara 

unik kom till Sverige.

4. Avslutning
Resultat

I min undersökning har jag kommit fram till att det bara var ett fåtal som ansåg att ett förbud var 

aktuellt. De flesta ansåg att det istället låg på mediernas ansvar att fördöma såna här företeelser 

eller i bästa fall inte ta upp dem. Journalisterna ansågs ha ett moraliskt ansvar att visa att detta var 

fel, de skulle med andra ord söka ge barnen sunda ideal. Däremot är det omöjligt att hitta tydliga 

belägg för att det ska finnas någon slags generationskonflikt även om de yngre kan anses mer 

toleranta vad gäller WASP.

    Anledningen till att WASP fick så stor uppmärksamhet hade egentligen inte så mycket att göra 

med deras image eller musik utan främst med avrättningsscenen i deras show. Att bandet också 

var populära bland mycket unga medförde att vi här såg ett sidoskott till videovåldsdebatten, 

problemet var det samma, barn fick se våld. Att inslaget hade en viss kristen framtoning där man 

talar om satanism ska främst ses som ett resultat av redaktionen och främst programledaren 

Siewert Öholm som är den som oftast drar de parallellerna. Tydligt är att han inte gör skillnad på 

bandets image och bandmedlemmarna som privatpersoner. De är enligt honom djuriska 

satanister. Han är vad man kan kalla en moralisk entreprenör och WASP var här hans ”folk 

devil”.

Slutdiskussion
Om det ska vara möjligt att komma fram till varför uppståndelsen var så stor kring denna 

händelse måste jag återgå till den tidigare forskningen och teorierna kring moralpanik som jag 
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tidigare gick diskuterat. Tydligt enligt dessa är att WASP fick bli vad Cohen beskriver som en 

”Folk devil”. De fick representera hotet som företeelsen hårdrock innebar. De stod i skottlinjen 

och var vad man skulle kunna kalla en tacksam måltavla, de hade inte särskilt stor reell makt, de 

hade ingen viktig ställning inom samhället, de kunde helt enkelt inte slå tillbaka och samhället 

var inte beroende av dem. Enligt Cohens tillägg till sin modell för moralpaniker som han ger i 

tredje upplagan av Folk devils and moral panics är detta viktigt i skapelsen av en ”folk devil”. 

Men först måste jag redovisa hur detta kan ses som en moralpanik.

    Att det var moralpanik det handlade om är självklart eftersom de viktigaste elementen 

förekom. Debatten blossade upp kvickt i och med deras Sverigespelningar med mittuppslag i 

Expressen (trots att det bara var 700 som besökte konserten) och senare de båda inslagen i SVT. 

Även  disproportionalitet finns det tydliga exempel på. Som när Lars Rådhe talar om hur en 

kvinna styckas på scen eller när Staffan Hildebrand tar upp ett våldsdåd som egentligen inte hade 

med musiken att göra. Båda yttranden är tydliga exempel på dispropotionalitet, när vikten av en 

företeelse överdrivs och där det förekommer direkta överdrifter kring vad som egentligen hänt. 

Inom samma kategori kan räknas den betydelse som bandets namn ges We Are Satans People 

som enligt Siewert Öholm får direkt bokstavlig betydelse, de sysslar med satansdyrkan. Det 

faktum att hela den svenska ungdomen är hotad genom att det var totalt cirka 1500 unga som 

besökte konserterna ifråga (de gjorde sammanlagt 3 Sverige spelningar varav jag bara har 

uppgifter om hur stor den i Stockholm var; ca 700 personer) är också ett tydligt exempel på 

dispropotionalitet. 

     Det visas en stor enighet kring vad detta innebär hos samtliga intervjuvade. Inslaget försöker 

visa på att det finns en stark koncensus kring detta hot hos det svenska folket i och med att 

samtliga ”vanliga människor” som interjuvas visar upp en oro inför denna företeelse. De gör 

också ett hemma hos besök hos en ”helt vanlig familj i TV-soffan”95 som får säga sitt och i 

övergången till studion säger reportern ”...det kommer från svenska folkdjupet, kan du svara på 

det Anders?”.96 Om det verkligen fanns en sådan stor enighet kring hotet är oklart men tydligt var 

i alla fall att redaktionen uppfattade att det fanns det. 

     Att oroselementet fanns där är tydligt i och med de yttringar av våld som detta sägs kunna 

medföra. Också den avslutande dikten är ett tydligt exempel på att det finns en stark oro. 

95 Ibid, på länk från Allingsås
96 Ibid
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Fienlighet mot bandet är också tydligt, de framställs som ett gäng ”fula gubbar på en scen”97 och 

är inget annat än djuriska satanister som bara vill tillfredställa sina sjuka lustar. Att det de facto 

inte dras någon gräns mellan deras image på scen och vilka de är som privatpersoner är ett tydligt 

exempel på rädslan för dem och etablerar dem tydligt som ”folk devils”.  

   Varför det blev just WASP kan enklast förklara genom begreppet ”volaitility”, nämligen att 

moralpaniker kan komma och gå mycket kvickt och på sätt och vis ligga i dvala under längre 

perioder. Just denna moralpanik är uppenbarligen en fortsättning på moralpaniken kring 

videovåld som kom i och med videons intåg på marknaden. Detta kan jag sluta mig till utifrån det 

tydliga barntemat i inslaget, att det flera gånger tas upp hur unga barnen är och att detta band helt 

klart är barnförbjudet. Vad som får mest betydelse är också det visuella, den fejkade avrättningen 

blir den största symbolen i bandets uppträdande och för att citera Expressen där reportern frågar 

två av de unga konsertbesökarna om vad de tyckte ”’det här var det bästa vi sett!’ ...  just det, 

sett! WASP fångade publikens uppmärksamhet med blodiga övningar...”98. Det var det visuella 

som var det centrala, och i detta fall en våldsyttring. Därmed är parallellen till skräck och 

våldsfilmer given. Parallellen är också given om man ser till de föreslagna lösningarna med 

censur som var exakt de samma som i videovåldsdebatten. Många andra var likheterna, även där 

angreps de som distribuerade denna ondska, i Svar direkt en rockjournalist i Studio S video 

uthyrare och filmförlag. 

    Denna moralpanik är en slags sammansmältning mellan två gamla moralpaniker, videovåld 

och hårdrock med betoning på videovåld. Den intressantaste frågan är om debatten kring 

videovåld inte längre varit aktuell om det då hade varit en sådan uppståndelse kring bandet. Om 

man ska lita till teorierna kring moralpanik så tvivlar jag på att det fått sådan uppmärksamhet. 

Enligt både den processuella och den atributionella modellen för att bedöma moralpanik så 

förklaras hur de olika moralpanikerna bygger på varandra. Efter att moralpaniken har ebbat ut 

finns fortfarande debatten inetsad i det samhälleliga medvetandet. Här i Sverige har vi till 

exempel debatten kring de nya drogerna som tydligen ska vara populära bland yngre. I det fallet 

hade vi GHB på nittiotalet som spreds i skolorna, nu har vi nätdrogerna man kan läsa om i 

tidningarna som kan ses som en fortsättning på samma tema. Ofta dras paralleller till den tidigare 

debatten som i den snarlika debatten i Storbritannien där föräldrarna till en ungdom som dog på 

grund av drogbruk kunde ses i tidningar så sent som fem år senare när debatten kring droger var 

97 Ibid, dikt av Bo Maniette, framförd av Maria Marmgren 
98 Expressen 10/10-1984 sid 22, Britta Svensson
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uppe igen.99

    Dispropotionaliteten är svårbedömd, samtliga teorier tar upp detta problem. Den populäraste 

lösningen är att relatera de påståenden som förekommer i media till hotets proportion eller 

fenomenets aktuella förekomst. Men som tydligt har framgått av min undersökning så är 

beskrivningen av den aktuella hotbilden, vilka konsekvenserna kommer att vara, oftast mycket 

vaga. Påståenden som detta kan ge upphov till våldshandlingar och dagens ungdom har redan en 

väldigt dålig framtidstro som vi inte borde försämra. Det enklaste sättet att bedöma detta är 

uppmärksamhet kontra förkomst. Där har vi rätt fasta siffror, ca 700 såg konserten i Stockholm 

Expressen trycker sedan en artikel om detta i mittuppslaget, en av de största tidningarna, då 

liksom nu. Alltså en tydlig dispropotionalitet.

    För just denna händelse som jag undersökt så finns det en tydlig startpunkt. Artikeln i 

Expressen var den första yttringen av dispropotionalitet, något som antyder att detta var en debatt 

större än Svar direkts redaktion och Siewert Öholm. Men svårigheten ligger i hur man ska 

bedöma skillnaden i oron. Artikeln i Expressen kan man känna en upprörd stämning men inte den 

rena förfäran och vilja till förmynderi och censur som det förespråkas i Svar direkt. Detta kan 

som jag tidigare nämnde ses som resultatet av moralentreprenören Siewert Öholms kampanj. I 

vilket fall som helst så är det tydligt att det funnits någon slags underliggande oro som ger denna 

relativt lilla händelse ett enormt medialt utrymme. Men de exakta anledningarna är ytterst 

svårgripbara för vilken undersökning som helst. Då måste hela den dåtida diskursen tolkas för att 

komma fram till exakt varför detta var så farligt. Därav behovet av dessa tolkningsmodeller av 

moralpaniker som ger möjlighet att beskriva extrema reaktioner på händelser som egentligen inte 

är av så allvarlig karaktär.

     För att återgå till uppsatsens inledning och Mathias Svenssons påstående att moralpaniken är 

död100, så kan man snarast säga att de har bytt skepnad. Enligt Svenssons rapport, där han jämför 

videovålds och datavålds debatten, kommer han fram till att enskilda artiklar följer moralpaniska 

linjer, där självutnämnda experter uttalar sig om de stora faror som finns, och där stora hotbilder 

ritas upp från tvivelaktiga empiriska grunder. Däremot för de tidningar som ligger bakom dessa 

artiklar ingen klar linje mot dataspel utan har ofta artiklar som är positiva till dataspel. Om man 

ser till exempelvis DN så återfinns inte en enda artikel som kan sägas vara moralpanisk kring 

99 ”Folk devils and moral panics”  Stanley Cohen, inledningen 3e upplagan sid. xiii-xiv, New York 2002 (1972)

100 Medierna, medierådet och moralpaniken Mathias Svensson 2009

31



dataspel. När det gäller krav på statliga regleringar och liknande så är det närmaste man kan 

komma uttalanden från en psykolog med tvivelaktig trovärdighet i Expressen.101

    Moralpaniker nuförtiden varar inte särskillt länge och sträcker sig oftast till sensationsartiklar 

där ingen tydlig linje finns mot någon företeelse. Det finns fortfarande enskilda personer som 

driver sin agenda mot en ”folk devil” men på grund av det stora antal röster och den stora mängd 

budskap som finns blir det svårt att driva sin fråga. En koncensus är nu omöjlig att uppnå, det 

finns för stor splittring inom media.

    Vi har gått från ett informationssamhälle till ett kommunikationssamhälle. Tempot är ett helt 

annat och de meningsskapande instanser såsom massmedia har splittrats upp. Media är idag mer 

decentraliserat och bredare. Vi har ofta möjligheten att själva välja vad vi vill lyssna och se på 

och kan hitta alternativ till moralentreprenörer som Siewert Öholm som inte förut existerade. De 

gamla modellerna för moralpanik gäller inte längre i dagens samhälle, alla premisser har 

förändrats, moralpaniken är död. Det krävs nu en ny modell för att beskriva dagens motsvarighet 

till moralpaniker om man i framtiden ska ha möjlighet att analysera dessa utan att trassla in sig i 

tolkningar av olika diskurser och målgrupper. Antalet budskap har, och kommer med största 

sannolikhet fortsätta, öka expotionellt. Vilka av dessa budskap är då relevanta att analysera?

Fortsatt forskning

För fortsatt forskning känns disproportionalitetsbegreppet mycket intressant eftersom den skapar 

så mycket av vår världsbild. Det är genom den som media fortfarande har makt över oss eftersom 

det är begrepp som inte bara kan härledas ur moralpaniker. Den förekommer även i vanlig 

rapportering. När jag med några bekanta diskuterade kring vinkling av media kom vi in på 

schablonisering. Ett exempel som jag själv har erfarit var när jag sommaren 2006 såg 

rapporteringen från Israel-Libanon konflikten där jag som vanligt såg rapporter om raketattaker 

och civila dödsoffer. Lite senare zappade jag förbi Al-Jaazera som det generösa TV-utbudet hade 

att erbjuda. Där såg jag bilder på vad som var den största demonstration jag någonsin sett, så jag 

blev intresserad av vad det handlade. Det visade sig att det var en demonstration mot Libanons 

makthavare, folket ansåg att de misskött sig  vad gäller konflikten, de var ansvariga för vad som 

skedde. Demonstrations sades ha samlat närmare en miljon människor men detta såg jag 

ingenting av i svensk TV. Trots att det kan ha varit en av de viktigaste faktorerna till konfliktens 

101Ibid, Psykologen Owe Sandberg som många av Expressens sensationsartiklar bygger på.
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utgång. Här i Sverige fick vi intrycket av att konfliktens utgång kom sig av raketattacker

    Det är säkert lätt att hitta flera liknande exempel som bidrar till en schablonartad världsbild. 

Vidare forskning inom det området skulle också skapa större förståelse för den nya typen av 

moralpanik som handlar mer om dispropotionalitet och hur det kommer sig att vi ser vissa 

nyheter som viktigare än andra. Den kan också bringa klarhet i det som Siewert Öholm klassar 

för det nya ämnet för moralpaniker; fundamentalistiska åsikter eller andra som inte ses som 

förenliga med en modern samhällssyn. Dessa får så stor uppmärksamhet för att vi är så vana vid 

en mycket sekulariserad debatt där det normativa håller på att lösas upp.  Vi får moralpanik när 

någon gör uttalanden som kan anses bakåtsträvande, tillbaka mot en normativ diskurs, eftersom 

dessa uttalanden anses radikala inom vårat samhälle.
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se till mig som tretton är,
 och varit på rockkonsert

fula gubbar på en scen
rått kött käkar de och ben 
vrålar som besatt om sex 
om hur djurets lustar väcks

men jag fattar inget alls 
när svärdet klyver flickans hals 
det står ej i lukasbrevet 
att de har sågklingor i skrevet

vart jag mig i världen vänder 
blodet syns från deras händer 
så gud igenom tusen watt 
hjälp mig nu när det blir natt

av: Bo Maniette Framförd av: Maria Marmgren 14år
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