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är en ogenerat nostalgisk 
utställning om ett decennium som förändrade Sverige 
och den svenska självbilden. Ett decennium kantat av 
svarta rubriker och bjärta pastellfärger, då aids, ubåts-
kränkningar, Palmemord och Tjernobyl fick bilden av vårt 
trygga Folkhem att krackelera. Men också ett decennium 
då champagnen flödade, börsen var Gud, hårspraydim-
man låg tät och rädslan för kärnvapenkriget möttes med 
ett njutningslystet »skål tamejfan!« 

Ett motsatsernas decennium. Som alla decennier. 
Och ändå som inget annat.
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RUBRIKERNAS DECENNIUM 

80-talet var decenniet då Sverige förlorade 
sin oskuld. Det var då – under åren mellan 
kärnkraftsomröstningen 1980 och Berlinmu-
rens fall 1989 – vi tvingades inse att Sverige 
inte var den trygga oas vi så länge föreställt 
oss. Då U-137 – eller »Whiskey on the Rocks«, 
som den kallades i media – gick på grund ut-
anför Karlskrona hösten 1981 föll kalla krigets 
skugga över det svenska folkhemmet, och 
under åren som följde dominerades nyhetsrap-
porteringen av förmodade ubåtskränkningar, 
hovrande helikoptrar och vagt urskiljbara 
typljud.

Rapporterna om den nya sjukdomen aids, 
som redan i augusti 1983 skördade sitt första 
offer i Sverige, lade också snabbt sordin på 
70-talets sorglösa sex- och drogliberalism. För 
80-talets tonåringar skulle de trevande stegen 
in i vuxenvärlden ledsagas av helt nya rädslor. 

Mest chockartat var kanske ändå mordet på 
Olof Palme i februari 1986, som genererade 
den största och mest förvirrade polisutredning-
en i svensk rättshistoria. För många framstod 
det som obegripligt att något sådant kunde 

1

ett internminne på 5kB – som dessutom 
kunde uppgraderas till 64 kB med extra 
kassettband – skulle VIC-20 introducera 
en hel generation tonåringar i Pac-Mans 
och BASIC-programmeringens förunder-
liga värld:

10 Let a=a+1

20 Print a

30 Goto 10

80-talets statuspryl framför andra var 
dock mobiltelefonen, eller »yuppienallen« 
som den fick heta i folkmun. De första 
modellerna var varken billiga eller särde-
les mobila, men 1984 lanserades en av 
de första mobiltelefonerna i konsument-
klassen: Mobira Talkman, som vägde 4,5 
kilo, hade »trafiksäker grön belysning« 
i knappsatsen och kostade drygt 40 000 
kronor i dagens penningvärde. Men fort-
farande 1987 ägde bara två procent av 
den svenska befolkningen en mobil. 1993 
hade siffran stigit till tio procent och 2000 
var siffran uppe i 71 procent. Och då kom 
också de första cancerlarmen. Resten är, 
som det brukar heta, historia. 



elektronikens decennium

hända i lilla Sverige, och på löpsedlarna 
mötte vi ständigt nya rubriker om PKK-spår, 
fantombilder, 33-åringar och privatspanare. 
Och i mordets kölvatten följde Ebbe Carls-
son-affären, som fick justitieminister Anna-
Greta Leijon på fall och provocerade Carl 
Lidbom att yttra sitt bevingade »Trams!«.

Känslan av att den svenska idyllen stod 
hotad av en skrämmande yttervärld fick 
ytterligare näring ur Tjernobylkatastrofen 
1986, som fick debatten om kärnkraftens 
faror att blossa upp på nytt. Och trots att 
Gorbatjov deklarerade »Glasnost« skulle 
kallakrigsstämningen fortleva ända till 
Berlinmurens fall i november 1989. Varvid 
världen – och Sverige – gick in i en ny era. 

Men vid sidan av de svarta rubrikerna 
fanns också ett annat 80-tal, fyllt av fram-
tidsoptimism och livsbejakelse. Börs- och 
konstspekulationerna slog ständigt nya re-
kord och i valpropagandan flörtade till och 
med socialdemokraterna med nykapitalism 
och yuppieanda. Snabba klipp och instant 
gratification blev honnörsorden för en ny 
värld och ett nytt decennium. Eller som 
Refaat el Sayed så profetiskt uttryckte det 
i Fermenta-affärens efterdyningar: »Etiken, 
den hänger man av sig i tamburen«.

80-talet var decenniet då elektroniken 
klev in i vår vardag. I köket fick hushållsas-
sistenten konkurrens av mikrovågsugnen, 
som till en början möttes med märkbar 
skepsis och oro. Fanns det verkligen inte 
någon risk för strålningsskador? Och sma-
kade det inte en aning syntetiskt? 

Tonåringarna drömde om en digitalklocka 
eller – om man välsignats med vidsynta 
och köpstarka föräldrar – ett alldeles eget 
TV-spel som komplement till familjens 
dyrbara Betamaxvideobandspelare (som 
surmulet ersattes med en VHS-apparat 
eller hyrd moviebox då utvecklingen raskt 
galopperade vidare).

Fram emot mitten av decenniet blev 
Nintendospelen en given statusmarkör på 
skolgårdarna, där man lystet flockades 
kring Donkey Kong och Parachute. Och 
ungefär samtidigt kom de första hemdato-
rerna. 1981 lanserades den första »folk-
datorn« i Sverige, VIC-20, som skulle bli 
den första hemdator som såldes i mer än 
en miljon exemplar världen över. Med en 
skärmupplösning på 176 x 184 pixlar och 
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Kitschens decennium

80-talet var decenniet då pengar blev fint 
och yta var allt. 70-talets batiksjalar och lins-
grytor ersattes av axelvaddar och päronhalvor 
med After Eight; den politiska idealismen av 
flärd, lyx och självuppfylld njutningslystnad.

Delvis handlade det nog om undernäring. 
Under åren i ett folkhem där allt tycktes gå i 
olika nyanser av beige hade vårt begär efter 
något Annat – efter glitter och glamour, fest 
och färg – vuxit sig allt starkare. I våra två (2) 
TV-kanaler hade vi serverats en nöjesvärld 
som var lika anemisk som den var välmenan-
de (ni minns väl den lilla pilen som blinkade i 
hörnet av TV-bilden då det var dags att byta 
kanal?). Men trots att vi hade en hel tidning 
– Röster i Radio/TV – som ägnade sig åt att 
marknadsföra det statliga nöjesutbudet anade 
vi alla att gräset var grönare Därute, i den 
okända värld vi bara skymtat i Fönster mot 
TV-världen med Åke Wihlney. 

Det började med videons intåg. Plötsligt fyll-
des våra vardagsrum med nya intryck och nya 

samtalsämnen. Var det VHS eller Betamax 
som gällde? Och hur skadligt var det egentli-
gen att se på video? Siewert Öholms moral-
paniska stämma skulle dock snabbt drunkna 
i en flod av färgstark lågbudgetunderhållning, 
och snart skulle även den statliga televiso-
nen signalera nya ideal. I Dallas och Dynasty 
fick vi möta de nyrikas glamorösa värld – en 
värld vi också glupade i oss i bokform, då 
bokklubbarna plötsligt började överösa oss 
med kittlande titlar som Tracys hämnd och 
Hollywoodmän. 

Kanske handlade det också om att hålla 
verkligheten på avstånd. I takt med att rub-
rikerna svartnade tog sig lättsamheten allt 
desperatare uttryck, och i våra TV-apparater 
samsades det krampaktigt glättiga (som 
Malena Ivarssons Fräcka fredag) med det 
rörande aningslösa (som de oskuldfullt gubb-
sjuka Solstollarna med Ulla-Bella i spetsen). 

Det är kanske ingen slump att decenniets 
upplagerekord i tidskriftsbranschen gick till 
poptidningen OKEJ, där blottad hud, bjärta 
färger och innehållslösa texter fick spegla 
den evige tonåringens drömvärld – en värld 
där framgång handlade om att bli sedd och 
där ytan aldrig någonsin dolde något djup.
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