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Inledning 
 
Intervju, 2/3 med Daniel, Sebastian och Joakim. 
 
Vad betyder det för er att vara skinheads? 
(S): Livsstil 
 
(D): Skinhead a way of life. Det är liksom hela grejen, det är kläder, 
attityd, det är alltihopa. Hur fan ska jag förklara… 
 
(S): För mig bottnar det i musikintresset till en början, när man gick i 
högstadiet var det eurodisco och sånt där som var populärt då ville man 
ha något annat och då började man lyssna på punk och sådant. Först 
ville man se ut som sina idoler och sen tyckte man att det var snyggt, så 
det gick automatiskt. 
 
Så man kan säga att ni blev skinheads genom musiken? 
(S)&(D): Ja. 
 
(J): Jag hamnade lite på fel spår från början, jag var lite trött på 
samhället, men det var många år sedan. 
 
(D): Det blir ju så, man har ju alltid lyssnat på punk ända sedan 
mellanstadiet, sen hittade man oi -punken framförallt då och sen började 
jag spela med Clockwork Crew och lyssna mer och mer på oi och 
automatiskt kom man in på klädsvängen, man ser ju hur banden ser ut 
och upptäcker hela den svängen. Annars livsstilen som sådan den är ju 
inte så annorlunda, det är ju träffa polarna, dricka bärs och ha skoj. 
 
Ni ser er själva som skinheads? 
(Alla): Ja.1 
 

 

Att genom olika sätt försöka distansera sig och visa att man inte vill vara delaktig i den 

rådande normen i samhället finns det otaliga exempel på. Företeelsen har främst varit 

koncentrerad till den yngre delen av befolkningen och genom åren har den resulterat i en rad 

olika ungdomskulturer som exempelvis mods, raggare, punkare, anarkister, listan kan göras 

lång. Kort sagt, så fort det har det funnits något att ta avstånd ifrån så har det skapats en 

motkultur.  

 

En av dessa motkulturer är Skinheadsrörelsen. Det finns nog ingen kultur som har blivit så 

missförstådd genom tiderna som just denna. Det finns nog ingen liknande kultur som ”alla” 

har en åsikt om, och oftast en väldigt bestämd sådan, trots att de egentligen inte vet någonting 

om den utan bara håller sig till den gängse uppfattningen, ”alla skinheads är rasister”. 

                                                 
1 Intervju 2/3 2002, med Daniel, Sebastian och Joakim 
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Så är dock inte fallet, alla skinheads är inte rasister och skinheadsrörelsen var inte 

ursprungligen en rasistisk rörelse. Det är först nu under de senaste tjugo åren som rasist och 

skinhead blivit känt som synonymer trots att de icke-rasistiska skinheadsen under en stor del 

av de cirka trettiofem åren som kulturen funnits alltid har varit de dominerande. Men varför? 

Varför har då skinheadsen blivit (ö)kända som rasister trots att många av dom egentligen inte 

är det?  

 

Anledningen till detta är kanske inte så besynnerlig. För allmänheten, den stora massan, är det 

nämligen svårt, för att inte säga omöjligt, att se skillnad mellan de rasistiska och de icke-

rasistiska skinheadsen, eftersom deras klädstil och attribut är nästan helt identiska. Båda 

grupperna använder kängor, uppkavlade blåjeans med hängslen, pikétröjor, bomberjackor och 

det viktigaste av allt, både de rasistiska och icke-rasistiska skinheadsen har, självklart, rakade 

huvuden. Så att många av de icke-rasistiska skinheadsen blir beskyllda för att vara rasister är 

kanske inte så konstigt. Men vad jag vill visa med det inledande citatet, förutom att ge en kort 

inledning till skinheadsrörelsen, är att många av skinheadsen inte alls är rasister utan har blivit 

skinheads utav en helt annan anledning, deras kärlek till musiken. 

 

Det man kan fråga sig då är hur det har kunnat bli så att den gängse uppfattningen av 

skinheads är den utav en samling rasister, men också, det viktigaste av allt, varför fortsätter de 

icke-rasistiska skinheadsen att använda samma attribut som de rasistiska skinheadsen trots att 

de vet att de kan bli beskyllda för att vara rasister? En fråga som det är väldigt svårt att själv 

försöka se ett logiskt svar på. Hade det varit så att de blivit beskyllda för att vara skotska 

rugbyspelare skulle man kunna förstå varför de inte hade brytt sig om att försöka ändra på 

allmänhetens uppfattning, men när de beskylls för att vara människor som hatar andra 

människor enbart på grund av deras ursprung, är det svårt att förstå varför de inte försöker 

ändra på den bilden.  

 

Detta är frågor som jag blev väldigt intresserad av när jag först började uppmärksamma 

skinheadsrörelsen och undersöka dess ursprung. Till en början blev jag irriterad över 

allmänhetens totala brist på kunskap om skinheads och rasism. Skinheadsrörelsen sågs som 

det ondaste av onda och så fort ett skinhead gick ut och mötte folk bemöttes dom med avsky 

och glåpord men också av rädsla. Jag som hade lite insikt om skinheadsrörelsen såg till en 

början de föraktfulla människorna som lika goda kålsupare som de rasistiska skinheadsen, 

men sen började jag fundera. Hur kan de icke-rasistiska skinheadsen egentligen klara av att 
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alltid bli beskyllda för att vara rasister? Mår dom inte dåligt? Varför fortsätter dom att bära 

samma attribut som de rasistiska skinheadsen trots att de vet vad det kan innebära? 

 

Det var frågor som dessa som gjorde att jag beslöt mig för att ägna min magisteruppsats om 

skinheadsrörelsen och då främst de icke-rasistiska skinheadsen. Det har varit en lång och 

jobbig process att skriva denna uppsats, men också väldigt intressant. Jag har fått lära känna 

många nya människor, vissa trevligare än andra, och jag har fått insikt i en kultur som jag 

länge varit mycket intresserad av, men som jag inte förrän nu har fått tillfälle att studera 

närmare. Det fanns saker som jag visste om innan, men mycket har varit nytt för mig och jag 

känner att jag har fått lära mig mycket under resans gång. Jag hoppas att ni som läser denna 

uppsats också finner att ni ibland kanske hummar till lite och tänker ”det här visste jag inte 

om”. 
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Syfte 
Som man kanske kan förstå av inledningen var mitt första syfte med uppsatsen att belysa den 

icke-rasistiska skinheadskulturen och på så sätt försöka ändra på allmänhetens uppfattning om 

att alla skinheads är rasister. Denna intention har jag förstått vara kanske lite högtravande och 

pretentiös och därför har jag försökt ta ner den på jorden och på så göra mitt syfte lite mer 

verklighetsförankrat. 

 

Uppsatsens syfte har därför blivit Att beskriva skinheadskulturens utveckling från dess start 

tills idag och hur dagens icke-rasistiska skinheads förhåller sig till den. Att beskriva 

skinheadskulturens utveckling görs för att försöka visa att skinheadskulturens ursprungstankar 

inte var av rasistisk karaktär, men också för att visa var brytningen kom mellan rasistiska och 

icke-rasistiska skinheads. Genom att beskriva hur dagens icke-rasistiska skinheads förhåller 

sig till skinheadskulturens utveckling hoppas jag kunna svara på frågor som just varför de är 

skinheads trots att de kan bli beskyllda för att vara rasister, men också mer allmänna frågor 

såsom hur de egentligen förhåller sig till en kultur som faktiskt nästan är 40 år gammal.  

 

För att tydliggöra uppsatsen och uppsatsens syfte delas uppsatsen in i två delar där del 1 

beskriver skinheadskulturens utveckling och var brytningen kom mellan icke-rasistiska och 

rasistiska skinheads. I del 2 redogörs för hur dagens icke-rasistiska skinheads förhåller sig till 

skinheadskulturens utveckling. Del 1 grundar sig i huvudsak på litteraturstudier. Del 2 på 

intervjuer.  

Frågeställning 
För att kunna uppfylla uppsatsens syfte på så tillfredställande sätt som möjligt har följande 

frågeställning och indelning arbetats efter: 

 

Del 1: 

 

- Hur ser skinheadskulturens utveckling ut? 

 

- Var kom brytningen mellan icke- rasistiska och rasistiska skinheads? 
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Del 2: 

 

- Hur förhåller sig dagens icke-rasistiska skinheads till skinheadskulturens 

utveckling? 

 

Metod  
De olika källor som information hämtats för att besvara på frågeställningen kan delas i tre 

olika kategorier: Tryckta källor, Webbsidor och Intervjuer. Nedan beskrivs hur information 

från dessa tre olika källor intagits och behandlats. Med Tryckta källor menar jag litteratur som 

blivit utgiven antingen i böcker eller i olika tidskrifter. 

  

Tryckta källor 

Ett grundläggande problem när det gäller de tryckta källorna är att det har varit väldigt svårt 

att hitta material som behandlat skinheadskulturen i synnerhet och inte bara i allmänhet. Det 

finns texter skrivna om skinheads men oftast är det bara som enstaka kapitel eller i exempel 

på olika subkulturer som ämnet behandlas. Tyvärr är det också så att i viss litteratur är inte 

författaren medveten om skinheadskulturens ursprung utan behandlar alla skinheads som 

rasister2 vilket gör att dessa källor måste behandlas ytterst varsamt med tanke på uppsatsens 

trovärdighet. Det finns texter som enbart behandlar skinheads och skinheadskulturen men det 

finns svårigheter bland dessa källor som man också måste ta i beaktning. Exempelvis finns det 

litteratur som är skriven av skinheads, för skinheads, om skinheads3 och som på så sätt kanske 

inte blir så objektiv. Sedan har det alltså varit svårigheter med att hitta text som har behandlat 

skinheads i synnerhet och om det funnits någon så har den varit utgången från förlaget.4 

 

När det gäller att hitta litteratur som behandlar subkulturer och ungdomskulturer har det inte 

varit några svårigheter. Problemet är snarare det motsatta, bokhyllorna bokstavligen 

översvämmas av ungdomskultursforskning, och att göra ett urval av den litteratur man 

kommer att behandla har varit svårt. Dick Hebdiges: Subculture: The Meaning Of Style och 

                                                 
2 Se: Lena Liljeroth, Skinnskallar, Rasister, nationalister eller hyggliga män? (Stockholm 1995)  
3 Se: George Marshall, Spirit of ´69, A Skinhead Bible (Lockerbie 1994) 
4 Se: Susie Daniel, Pete McGuire (red), The Painthouse, Words from an East End gang 
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litteratur av Ove Sernhede har dock legat i grund för mycket, främst då i kapitlet Tidigare 

Forskning.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att i behandlingen och analysen av de tryckta källorna har 

man varit tvungen att gå väldigt försiktig fram. Man har alltid varit tvungen att försöka förstå 

författarens syfte och utgångspunkt för att göra en så korrekt analys som möjligt.  

 

Webbsidor 

Att försöka förstå författarens syfte och utgångspunkt har inte varit något problem när det 

gäller behandlingen av de webbsidor varifrån material hämtats. Det finns knappt några sidor 

som behandlar ämnet objektivt utan man kan dela in förekomsten av skinheadssidor på nätet i 

två kategorier: skinheadssidor gjorda av skinheads för skinheads och sidor gjorda med kritik 

mot skinheads.  Analysen har därför varit enkel.  

 

Problemet med webbsidor är istället dels att vemsomhelst kan publicera vadsomhelst. 

Kvaliteten på texten kan därför bli lidande och oftast är den som sagt var väldigt subjektiv. 

Dels finns det också problemet med att texter kan försvinna från nätet från en dag till en 

annan utan att något bevis finns för att den har funnits. Jag har därför så långt som möjligt 

försökt spara texterna på min hårddisk tillsammans med hemsideadressen för att på så sätt 

skydda dem från radering. 

 

Intervjuer 

För att fördjupa materialet och ge det mer substans har ett antal intervjuer med skinheads 

genomförts. Totalt sätt har sju olika icke-politiska skinheads, som de själva benämner sig, 

intervjuats under fyra olika tillfällen. Intervjuerna har under två av tillfällena spelats in på 

minidisc och de resterande två har filmats på minidv-band. De två intervjuerna inspelade på 

minidisc var under strukturerande former med färdiga frågor och min roll var tydlig som 

intervjuare. De andra intervjuerna var lite mer avslappnade och frågorna var inte lika 

strukturerade. Meningen med dessa olika intervjusätt var att jag kände att svaren ibland under 

de strukturerade intervjuerna var lite styltade och att jag inte fick fram det jag ville. Jag ville 

därför se om det kanske skulle bli någon skillnad under lite mindre strukturerade 

förhållanden. Nu blev kanske svaren på mina frågor inte så annorlunda under de lite mer lösa 
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tyglarna. Skillnaden blev istället att fler blev blandade sig i diskussionen och på så sätt fick 

fler uttala sig som kanske hade suttit lite tystare vid de andra tillfällena. De intervjuade är i 

mellan 20-25 år och kommer ifrån Norrköping och ingår i samma kompiskrets. Deras 

bakgrund ser likadan ut som de flesta andra killar i 20-25 årsåldern. Det finns inga större 

skillnader i klasstillhörighet, utbildning eller föräldrasituation. Alla de intervjuade är killar 

och det är ett medvetet val. Det finns kvinnliga icke-rasistiska skinheads i Norrköping, men 

eftersom skinheadskulturen i grund och botten är en manlig kultur valde jag att bara intervjua 

män.  

 

Meningen med intervjuerna är inte att försöka beskriva hur alla de icke-rasistiska skinheadsen 

tänker och verkar utan de är bara ett exempel på den mängd av olika skinheads det finns. 

Både rasistiska och icke-rasistiska. 

Min roll 

En aspekt som är väldigt viktig att ta upp när det gäller en så här stor uppsats som denna är 

vilken roll jag som författare intar. Kommer mina egna åsikter lysa igenom i de delar som ska 

vara så objektiva som möjligt, som exempelvis kapitlen Tidigare Forskning och 

Skinheadshistorik, och, i sådana fall, kommer uppsatsen ta skada av detta? Frågor som det är 

svårt för mig att svara på, men för att ni som läsare ska kunna särskilja, om det behövs, på 

texter färgade av mina åsikter eller inte kommer nedan en liten beskrivning av min roll i 

arbetet bakom denna uppsats. 

 

Jag har länge varit väldigt intresserad av musik och de kulturer som omgärdar olika 

musikstilar och när jag först fick upp ögonen för skinheadskulturen och insåg vad den 

handlade om förstod jag att det här var en företeelse som jag skulle bli väldigt intresserad av. 

Jag har själv aldrig varit attraherad av att gå in i rollen som skinhead, främst för att musiken 

inte är en typ av musik som jag är speciellt intresserad av, men också just för vad skinheads är 

förknippade med. Jag skulle aldrig klara av att bli misstagen för att vara en rasist. Sen får jag 

väl erkänna att rent estetiskt så finns det inslag i klädstilen som jag gillar, då bland annat Fred 

Perry pikés och rutiga skjortor. 

 

Tidigare har jag också tillsammans med två studiekamrater gjort en uppsats som ungefär 

behandlar samma ämne och då studerade vi och intervjuade samma skinheads som jag 

intervjuar i denna uppsats. Det finns båda för- och nackdelar med detta. Jag har lärt känna 
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dessa skinheads och på så sätt har jag fortare kommit närmare dom och kunnat se när dom 

menar allvar och när dom inte menar allvar. Det har också fördelen att skinheadsen vet att jag 

är seriös med mitt intresse i deras kultur. Dom vet att jag ska försöka ge en så rättvis bild som 

möjligt och inte utgår ifrån den gängse uppfattningen om skinheads. Nackdelen med att jag 

har lärt känna dom kan vara att jag har blivit vän med dom och på så sätt låter mina åsikter 

färgas av detta. Så hoppas jag inte är fallet, jag har inte haft någon djupare kontakt med någon 

av de intervjuade och om vi träffas så är det oftast av tillfällighet.  
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Tidigare Forskning 
För att kunna göra en så noggrann och korrekt analys av problemområdet har det varit viktigt 

att göra en så bra teoretisk grund som möjligt att utgå ifrån. Det finns inte så mycket skrivet 

om skinheadskulturen, men det finns litteratur som behandlar liknande kulturer, dessa teorier 

går då att applicera på skinheadsrörelsen. Nedan beskrivs exempel från tidigare forskning som 

behandlar ungefär samma fält. För uppsatsens syfte har inriktningen skett på följande 

områden: Subkultursforskning, Ungdomskultursforskning¸ Socialisering i gäng och Musik 

som sammanbindande faktor. 

 

Subkultursforskning 

En författare som det ofta refereras till när det gäller subkultursforskning är Dick Hebdige, så 

också i detta fall. Hans bok ”Subculture- the meaning of style” är ett standarverk och hans 

tankar och teorier ligger i grund för mycket av den analys som görs i slutet av uppsatsen. Man 

kan skriva en uppsats bara om detta verk, men nedan görs ett försök till en sammanfattning av 

de av hans teorier som har relevans för uppsatsen i synnerhet, men också av 

subkultursforskning i allmänhet. 

 

För att kunna förstå och ta del av den forskning om subkulturer som finns måste först en 

definition av vad en subkultur egentligen är göras. Och det är enklare sagt än gjort. Det går 

inte att i en mening göra en enkel definition av vad en subkultur egentligen är, en subkultur är 

inte något beständigt och vad en subkultur är förändras allt eftersom åren går. Det man lite 

förenklat kan säga är att en subkultur är en kultur som på ett eller annat sätt ställer sig utanför 

den rådande kulturen i samhället. En subkultur börjar som ”a crime against the natural order”5 

och kan illustreras av olika attribut som exempelvis: ”a scooter or a record or a certain type of 

suit.”6. En subkultur består oftast av ungdomar och många ser deltagandet i en subkultur som 

något i mogningsprocessen. Som en naturlig väg mellan barndomen och vuxenlivet. Man vill 

på något sätt visa sitt avståndstagande från den rådande normen i samhället, det vill säga de 

vuxnas, föräldrarnas, levnadssätt. 

 

                                                 
5 Dick Hebdige, Subculture- the meaning of style (London och New York, 1979), s. 3 
6 ibid. s.3 
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Hebdige citerar Phil Cohen som definierar en subkultur som: ”…compromise solution 

between two contradictory needs: the need to create and express autonomy and difference 

from parents…and the need to maintain parental identifications.”7 Den definitionen är mycket 

diskuterbar, hur viktigt är det egentligen med att ”maintain parental identifications”? Tar man 

hänsyn till att definitionen är gjord 1972 och hänvisar till de första subkulturerna som uppstod 

i Storbritannien efter Andra Världskriget är den kanske mer begriplig. Den är kanske lite 

svårare att applicera på dagens subkulturer, men att en subkultur är något som uppfyller 

behovet av självständighet och för att visa skillnaden mot vuxenkulturen, stämmer 

fortfarande.  

 

När blir en subkultur en subkultur? Räcker det att ett gäng ungdomar går tillsammans och klär 

sig i likadana kläder och lyssnar på samma musik för att det ska kallas för en subkultur, eller 

behövs det något mer? En subkultur blir väl inte en subkultur förrän det går att göra en enkel 

definition av gruppen, som punkare, modsen och skinheadsen. Hebdige tar upp medias roll i 

det hela och beskriver hur en subkultur inte blir synlig förrän dess negativa sidor tas upp i 

olika tidningar, exempelvis. Punken var en sådan typisk subkultur som först blev ”accepterad” 

som subkultur genom de brittiska tabloidernas skriverier om punkarnas ”konstiga” klädstil 

och deras arroganta beteende. Punkarna var inte en grupp som man kunde missa om man 

mötte dom på gatan och de blev således fort uppmärksammade. Modskulturen å andra sidan, 

med deras lite mer ”normala” klädstil, tog det längre tid för att bli ansedd som en subkultur. 

Det var inte förrän de stora slagsmålen i Brighton 1964 mot Rockers8 som tidningarna började 

skriva om modsen, trots att kulturen redan då var fullt utvecklad och sedan länge funnits i 

London.9 

 

Hebdige tar också upp fortplantningen av en subkultur och hur samhällets ekonomiska krafter 

spelar in. Varje ny subkultur skapar exempelvis nya klädstilar och en ny musikstil och för att 

uppfylla en allt mer stigande efterfrågan på dessa artiklar utnyttjar affärer och stora industrier 

detta behov. Hebdige citerar John Clarke: ”The diffusion of youth styles from the subcultures 

                                                 
7 Hebdige, s. 77 
8 Denna händelse och mer om rivaliserandet mellan Mods och Rockers beskrivs mer i kapitlet Skinheadshistorik. 
9 Hebdige s. 93 
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to the fashion market is not simply a ’cultural process’, but a real network or infrastructure of 

new kinds of commercial and economic institutions.”10 

 

Ungdomskultursforskning 

Ungdomskulturer och subkulturer ligger väldigt nära varandra och av vissa så ses det nog som 

en och samma sak. I denna uppsats görs dock en skillnad då subkultursforskning mer ses som 

studerandet av en kultur i synnerhet och ungdomskultursforskning mer ses som studerandet av 

ungdomskulturer i allmänhet. Det vill säga en forskning som behandlar alla ungdomar, inte 

bara en viss grupp. 

 

Ove Sernhede tar i boken Ungdomskulturen och de Andra upp ungdomskultursforskning och 

ungdomskultursforskning i Sverige. Sernhede tar upp varför han anser det viktigt med 

forskning kring ungdomskulturer. ”I tider då det inte är givet vad jag skall arbeta med, hur jag 

skall se vara eller se ut som man respektive kvinna, då tidigare kollektivt giltiga 

tolkningsmönster och värden på alla livets områden är ifrågasatta – i sådana tider tvingas vi 

alla bli sökare.”11 Sernhede ser en utveckling i hur olika ungdomskulturer formas och skapas. 

Från att man i de första ungdomskulturerna mer såg sin plats och identitet som något säkert 

och beständigt, har det under de senare åren kommit en högre grad av reflexivitet både i 

samhället i stort, men främst synlig är den i olika ungdomskulturer. Anledningen till detta ser 

Sernehede i det massiva informationsflöde som finns i vår samtid. ”De bilder av verkligheten 

som media skapar tenderar att bli verkligare än den verklighet som den enskilde individen 

skapar genom primära erfarenheter.”12 Han ser många exempel på det i ungdomskulturer och 

hur ungdomar i sina respektive kulturer har ”dokumenterat och ’vårdat’ sin historia”.13 Det 

blir således svårt att skapa sin ”egen” kultur då det alltid hänvisas till den ursprungliga 

kulturen. 

 

Sernhede applicerar med hjälp av tysken Thomas Ziehes tre så kallade ”sökarrörelser” på 

ungdomskulturer. Ziehe ser olika strategier som människan i den senmoderna livsvärlden 

                                                 
10 Hebdige, s. 95 
11 Ove Sernhede, Ungdomskulturen och de Andra, (Göteborg 1996), s. 131 
12 ibid. s. 136 
13 ibid. s. 136 
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använder sig av för att hantera den press och osäkerhet som finns och Sernehede drar 

paralleller till ungdomskulturer. De tre sökarrörelserna är subjektivering, ontologisering och 

potentiering.14 Där subjektiveringen är den del av de tre sökarrörelserna som spelar störst roll 

för uppsatsen. Subjektivering ses som en jakt på den ”äkta och sanna känslan”. Sernhede ser 

”täta sociala cellbildningar”15 (gäng, grupper) som ett exempel på där denna tendens utrycks, 

genom att i gängets trygghet ”komma nära sina egna känslor och sitt ’sanna jag’.”16 Den 

andra sökartendensen, ontologisering, ses som ett uttryck för att motverka den sekularisering 

som sker i samhället. Sernhede ger exempel på nyandliga rörelser, men också en längtan efter 

fundamentalistiska sanningar. Den tredje och sista sökarrörelsen, potentiering, beskrivs som 

ett sätt motverka de känslor av tomhet som moderniteten fört med sig. Man försöker då 

genom att ”estetisera sin tillvaro eller sig själv (och) på olika konstgjorda sätt ladda upp sig 

själv och skapa ’spänning’”.17 

 

Socialisering i gäng 

I alla grupper, i alla gäng beter och verkar man på olika sätt beroende på en mängd olika 

faktorer. Beteendet kan skifta mycket från olika gäng, i ett gäng beter man sig på ett visst sätt 

i ett annat på ett annat sätt. Julio Ferrrer har studerat gäng och gängdynamik och publicerat 

verket Punkare och skinheads –socialisering i gäng där han tar upp och diskuterar hur 

socialisering i skilda gäng fungerar. 

 

Det som karaktäriserar de flesta gäng är de har en viss hierarki, det finns någon som 

bestämmer och som resten ser upp till. Det finns självklart demokratiserade gäng där allas ord 

har samma värde, men Ferrer tycker sig se att sådana gäng inte på samma sätt har den 

kreativitet och organisationsförmåga som de odemokratiska gängen där en eller flera ledare 

bestämmer vad som ska hända.18 Att gänget har en ledare är ofta inte något som 

gängmedlemmarna bestämt tillsammans utan det är något som har utkristalliserats med tiden 

och till slut setts som en självklarhet. 

 
                                                 
14 Sernhede, s. 137f 
15 ibid. s. 138 
16 ibid. s. 138 
17 ibid. s. 138 
18 Julio Ferrer, Punkare och Skinheads- Socialisering i gäng, ( Stockholm 1983), s. 43 
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Denna självklara hierarki får till sin följd att mycket som skulle kunna verka orimligt för 

gängmedlemmen som individ är helt acceptabelt i gänget. De mindre och svagare 

medlemmarna (både fysiskt och psykiskt) ser upp till de större och starkare och förhindrar på 

så sätt olika bråk inom gruppen. Ordningen är säkerställd. Hierarkin spelar stor roll i olika 

sammanhang och speciellt när gänget blir attackerat både fysiskt och verbalt. Ferrer skriver 

om hur det gick till när det gäng han följde blev attackerade. ”Det är i regel de svagaste i 

gruppen som först anfalles av andra ligor eller skickas ut som förtrupp. Om förtruppen hotas 

av förluster ingriper de starkare pojkarna tills hela gruppens aggressionspotential är 

mobiliserad.”19 Gänget blir en väldigt viktig del för ungdomarnas sociala liv och 

gängtillhörigheten blir mycket viktig för den enskilde gängmedlemmens identitet och 

omvärldsrelation.20 

 

Eftersom alla gäng och grupper är olika är det svårt att göra en enkel beskrivning om hur 

socialiseringen egentligen sker i ett gäng. Det sker på olika sätt i olika gäng. Det som tagits 

upp ovan kan dock tillämpas på olika skinheadsgäng och kommer behandlas ytterligare i 

kapitlet Analys och Sammanfattning. 

 

Musik som sammanbindande faktor 

I de flesta ungdomskulturer spelar musiken en väldigt stor roll och i många är det den största 

anledningen till att en viss subkultur skapades. Johan Fornäs, Ulf Lindberg och Ove Sernhede 

har bland annat i två verk, Speglad Ungdom –forskningsreception i tre rockband och Under 

Rocken –musikens roll i 3 unga band, tagit upp musikens inverkan på ungdomar och 

ungdomsgrupper. De anser att de skilda sfärer som ungdomar rör sig i motsvarar olika 

medieformer. Tv motsvarar familjen, böcker skolan och musik kompisarna. I sökandet efter 

en identitet går många ungdomar ifrån familjen och TV:n och till kompisarna och musiken.21 

De tre författarna förklarar musikens dragningskraft på ungdomarna dels med deras 

musikidolers funktion som en brygga mellan föräldrar och det andra könet, men också 

musiken som en totalupplevelse.22 
                                                 
19 Ferrer, s. 194 
20 Johan Fornäs, Ulf Lindberg och Ove Sernhede, Speglad Ungdom –forskningsreception i tre rockband 

(Stockholm 1990), s. 17  
21 ibid. s. 28 
22 ibid. s. 30 
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Att vara med i en musikgrupp är också att vara med i ett gäng. Gruppen blir ett gäng. 

Musikgängen fungerar som andra gäng men med den skillnaden att man med hjälp av 

musiken och texterna kan få utlopp för de känslor som man har. Gruppen smälts samman till 

en och man står enade mot de tryck som exempelvis föräldrar och skolan kan åstadkomma.23 

                                                 
23 Johan Fornäs, Ulf Lindberg och Ove Sernhede, Under Rocken –musikens roll i 3 unga band, (Stockholm 

1989), s. 215 
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Del 1. 

Skinheadshistorik 
 

”På väg från skolan en helt annan dag pekade Andrea på en kille på 
andra sidan gatan: ”Titta ett sharpskin!” Han var med nästan 
renrakat huvud iklädd en donkeyjacka, skjorta av märket Fred Perry 
samt oxblodsfärgade Dr Martens-kängor. Han hade varken 
svastikor i pannan, AIK-nål eller röda hängslen. Han hade stil.”24 
 
 

Ursprung 

Att försöka härleda de första skinheadsen och skinheadsrörelsens uppkomst är svårt, väldigt 

svårt. Man kan självklart inte med bestämdhet säga när, hur och varför skinheadsrörelsen hade 

sitt ursprung men för att försöka förstå hur det kan gått till får man gå till Storbritannien och 

tiden strax efter andra världskriget. Nedan kommer ett försök till förklaring hur 

skinheadrörelsen uppkom och tyngdpunkt kommer att ligga på de två ungdomsgrupperna 

Mods och Rude boys.  

 

Under mitten av 1950-talet började en ny sorts ungdomskultur växa fram i Storbritannien. Det 

var arbetarklassungdomar i London som började lyssna på den nya musiken från USA, rock 

´n´ roll, och anammade de amerikanska rockungdomarnas frisyrer med fett i håret. Deras 

klädstil blev dock distinkt brittisk med långa edvardianska rockar och tighta byxor. 

Ungdomarna umgicks tillsammans, använde liknande kläder och lyssnade på rock ´n´ roll. De 

blev kända som Teddy Boys eller Teds.25 

 

I takt med att samhället och musiken förändrades blev det också färre och färre Teddy Boys. 

Rock ´n´ roll var inte längre den enda musiken som spelades utan många av Teddy Boysen 

hade upptäckt soulen och skapat sig en egen klädstil som skiljde sig från den förra. En ny 

ungdomskultur var född, Modsen. De Teddy Boys som fanns kvar anammade mycket mer, 

nästan allt, av den amerikanska kulturen och såg mer ut som amerikanska ungdomar än som 

brittiska med sina läderjackor och jeans och för att visa sitt ställningstagande emot modsen 

                                                 
24 Karolina Ramqvist, När svenska pojkar började dansa, (Stockholm 1997), s. 159 
25 Nick Knight, Skinhead, (London 1982), s. 8 
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kallade dom sig Rockers. Mottsättningarna mellan mods och rockers, både i Storbritannien 

och i Sverige (mods och raggare), är vida känd och inget som vi ska fördjupa oss i här, men 

det stora slagsmålen i Brighton 1964 bör nämnas som ett exempel. Från London till Brighton 

åkte de båda grupperingarna för att slåss. Modsen på sina skotrar och Rockers kom på sina 

motorcyklar. Allt beskrivet i The Whos film Quadrophenia. 

 

Mods 
”I always wanted to be a black New Yorker. You know the sharpest 
one on the street” 

 
Charlie Watts26 

      
 

Stilmedvetenheten bland ungdomskulturer har alltid varit mycket viktig, det främsta exemplet 

på det är förmodligen modsen. Modskulturen började i början 1960-talet som en nästan 

exklusiv underjordisk arbetarklassrörelse där den nya svarta musiken, soulen, spelade en 

väldigt stor och viktig roll. Modsen tog avstånd från rock ´n´ roll och var istället frälsta i 

amerikansk svart kultur och musik och många stora brittiska band började sina karriärer med 

att enbart spela covers av svarta soul och blues artister som exempelvis Muddy Waters. De 

såg sig inte alls som rock ´n´ roll-grupper, exempelvis lär Mick Jagger ha sagt inför The 

Rolling Stones premiärspelning på Marquee 1962: ”I hope they don´t think we are a rock 

n´roll outfit27, utan de var helt enkelt svarta i en vit kropp. 

 

Modskulturen växte och allt fler ungdomar blev attraherade av musiken och stilen. Modsen 

fick sina egna band som, ovan nämnda The Rollings Stones, The Who och The Small Faces, 

och det började också sändas en TV-Show, Ready, Steady, Go, som riktade sig starkt mot 

modsen och deras musik.28 Så från att varit en underjordisk arbetarklassrörelse blev mods den 

dominerande ungdomskulturen i Storbritannien och spred sig till flera länder, däribland 

Sverige, och den lever fortfarande kvar men kanske inte i samma stora utsträckning som då. 

 

                                                 
26 Sernhede, s. 28 
27 Ibid, s. 28 
28 Pete Fowler, Skins Rule, i The Beat Goes On- The Rockfile Reader, Red. Charlie Gillet och Simon Firth 

(London 1996), s. 159 
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I mitten av 1960-talet var alltså modsrörelsen som störst och det ploppade en mängd nya 

modsband, som Pretty Things och The Yardbirds, och ungefär samtidigt dominerade de 

största brittiska banden, The Beatles, The Stones, The Faces, de amerikanska musiklistorna. 

Modsen var oövervinnliga och kulturen skulle leva vidare för evigt. Så verkade det i varjefall. 

Men ungefär 1966 började modskulturen falla i sönder. Vissa anser att det berodde på att 

modsen ”växte upp”, andra att det helt enkelt berodde på att modskulturen hade blivit för 

stor.29 I och med att kulturen blivit så stor utsattes den för de vanliga påfrestningarna som 

åtföljer detta. Påfrestningar ifrån media och marknadskrafterna men också påfrestningar 

inifrån rörelsen, som ska kulturen vara en underjordisk kultur eller inte.30 Det fanns alltså 

många anledningar till modskulturen började försvinna, men en konkret orsak till det hela var 

Hippierörelsen. 

 

Under mitten av 1960-talet hade det, främst på grund av Vietnamkriget, börjat växa fram en 

ny ungdomskultur på den amerikanske västkusten, hippierörelsen. Med hippierörelsen kom en 

ny sorts musik som var mer ”intellektuell och hallucinatorisk”31 och med musiken kom allt 

som tillhör. En speciell klädstil, nya droger och en viss jargong spreds sig bland hippies. När 

hippierörelsen kom till Storbritannien blev det splittringar inom modsrörelsen. De som var 

mer intresserad av mode och stil och hela den så kallade ”60- tals looken” blev attraherade av 

det nya och många av dem började klä sig i hippiekläder och kalla sig för hippies.32  

 

De kvarvarande modsen delades i sin tur upp i olika grupperingar. En del tog kulturen till sin 

spets. Modsens stil som till en början var ett försök till att visa sin beundran och efterhärma 

”the black urban look”33, med klassiska, stilrena kostymer och skjortor övergavs. Allt 

eftersom blev många av de kvarvarande modsens stil mer exklusiv och extravagant. De köpte 

de dyraste italienska kostymerna och skorna. De köpte skotrar där de satte på så många 

accessoarer som möjligt som backspeglar i överflöd och fuskpäls på sadeln. Dessa mods 

frångick sina gamla arbetarklassideal och dom blev allt mer elitistiska och såg sig själva som 

gudar.34 
                                                 
29 Fowler, s. 160 
30 Hebdige, s. 54 
31 Fowler, s. 160  
32 ibid. s. 160 
33 Sernhede. s. 28 
34 Knight, s. 8 
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De mods som ansåg sig ligga närmast de ursprungliga arbetarklassidealen kom att kallas för 

”hard mods”.35 De vände sig bort från den nya ”flummiga” musiken och började istället 

lyssna på ska, rocksteady och reggae och deras stil med boots, jeans med hängslen och kort 

hår kom att ha ett starkt influerande på den framåtväxande skinheadskulturen.36 

 

                                                 
35 Hebdige, s. 55 
36 ibid. s, 55 
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Rude Boys 

Under mitten av 1950-talet och 60-talet kom det en våg av immigranter till Storbritannien från 

de forna kolonierna i Västindien, främst då Jamaica. Med sig tog dom sin kultur och sitt 

levnadssätt och de blev snart en stor influens i det brittiska vardagslivet. En grupp av 

västindiska unga män kom att få ett stort inflytande på de framtida skinheadsen, de så kallade 

Rude Bwoys, eller Rude Boys. 

 

Rude Boys var till en början unga män som vuxit upp i Jamaicas huvudstad Kingstons 

ruffigaste område, Trenchtown. Trenchtown präglades av stor arbetslöshet och fattigdom och 

Rude Boys kulturen uppkom som en motpol till de dåliga förhållandena. Rude Boys började 

använda svarta välskurna kavajer tillsammans med vit skjorta, svart slips, solglasögon och så 

kallade pork-pie hattar. De ansåg att även på grund av fattigdom och allmän misär kunde man 

se cool och tuff ut.37 

 

Eftersom det kom så många immigranter tog det inte lång tid förrän det skapades 

musikklubbar där så kallade soundsystems spelade de allra senast hitlåtarna från Jamaica. 

Dessa klubbar blev väldigt populära och snart fick deras discjockeys, såsom Duke Vin och 

Neville The Enchanter, spelningar på klubbar där det tidigare enbart hade varit en publik 

bestående av vita brittiska ungdomar. Men med discjockeys kom också den svarta publiken, 

med bland annat Rude Boys, och svarta och vita ungdomar dansade tillsammans utan 

problem.38 

 

Rude Boysen gjorde starkt intryck på många unga män och deras kultur ansågs mycket mer 

tilltalande för många unga brittiska män än deras egen ”fish´n´chips-tradition”.39 

 

                                                 
37 Sernhede, s. 30 
38 Marshall, s. 22 
39 Ramqvist, s. 160 
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Skinheads 
”As Bob Dylan would have hade it, times were definitely a-changing 
come closing time on the Swinging Sixties. Long gone were the 
original teenage tearaways, the cosh boys and the seat slashing 
teds with their devil´s music, and even the mods and the rockers 
had seen better days. (…) For one horrible moment it looked like the 
best British youth could come up with was hippy communes and 
student marches. (…) Hippies reallt took the biscuit, with their flares 
and flowers manifesto for a bright new future. Everything was now 
going to be love and peace and painted in a kaleidoscope of 
psychedelia and wild Paisley patterns. (…) And if the dopeheads 
weren´t enough, students were trying to get in on the let´s change 
the world act too. (…) …there they were in 1968, marching here, 
there and everywhere. Not quite manning the barricades à la gay 
Paris, but revolutionary stuff nonetheless. Or so we were assured 
anyway.”40 

 

 

Hard mods och Rude Boys. Rude Boys och Hard mods. Ska man göra det enkelt för sig kan 

man säga att skinheadsen är lika delar hard mods som rude boys och att de första skinheadsen 

var hard mods som började lyssna på ska-musik, men riktigt så okomplicerat är det inte. Det 

finns olika så kallade ”skapelseberättelser” om skinheadsrörelsens uppkomst. Det finns den 

romantiserade versionen som utgår ifrån citatet ovan. Ett citat, som är skrivet av ett skinhead 

som var med vid tiden för de första skinheadsen, som vill försöka visa vad många unga män 

ansåg om tidsandan i slutet av sextiotalet. De hade vuxit upp med modskulturen och blivit 

attraherade av den, men sedan när de ansåg att modskulturen, och ungdomskulturer 

överhuvudtaget, blivit alltför ”hippiefierade” och flummiga kände dom att en motreaktion och 

en återgång till traditionella arbetarklassvärderingar var tvungen att komma. 

Skinheadsrörelsen ansågs alltså som en nödvändig ungdomskultur som fyllde ett tomrum. 

 

Det är alltså den romantiserade bilden av skinheadskulturens uppkomst. En bild som gärna 

har förmedlats i böcker skrivna av skinheads och i intervjuer med skinheads, men frågan är 

hur nära den ligger sanningen. Nick Knight ger en lite mer nyanserad bild av uppkomsten:  
 
”Each succesive age group wishes to establish itself as being 
different from its predecessors. You share your identity with your 
mates at work or with your own age group at school, not with your 
elder brother. In etablishing their own style, the younger brothers of 
the mods adopted certain elements of the mod style, combined 

                                                 
40 Marshall, s. 7 

 22



them with items from traditional working clothes, borrowed some 
influences from the West Indian blacks and became skinheads.”41 
 
 

Smälter man samman dessa två citat får man nog en ungefärlig bild av hur skinheadsrörelsen 

uppkom. Vad faktum är är att de första skinheadsen sågs vandra på Londons gator i slutet av 

1960-talet. Skinheadskulturen spred sig snabbt och snart sågs i skinheads i de största engelska 

städerna och spreds ända bort till Glasgow.42 Ett av de första tillfällen då skinheads blev 

synliga för den stora massan var under en gratiskonsert med The Rolling Stones i Hyde Park, 

London juli 1969. En stor mängd skinheads kom dit i grupp för att håna och skratta åt de 

hippies och andra som samlats där. Det hela beskrivs som en väldigt märklig tilldragelse. Här 

spelade The Stones, modsens favoritband nummer ett, som vaktades av Hells Angels, 

sprungna från gamla rockers, och allting förlöjligades av skinheadsen, vars ursprung bekant är 

från modsrörelsen.43 

 

Skinheadskulturen blev alltså ett försök till att återta klassiska arbetarklassvärderingar och 

deras attityd har beskrivits som ”aggressively proletarian, puritanical and chavinist”44. 

Kulturen var också ett strävan till att återta den traditionella mansrollen som de kände var på 

väg att försvinna under den rådande tidsandan.45  

 

Skinheadsens klädstil var den raka motsatsen till deras föregångare modsen. Modsen klädde 

”upp” sig i fina kostymer och skor, skinheadsen klädde ”ner” sig i korta Levis jeans, rutiga 

Ben Sherman skjortor, hängslen, välpolerade Dr. Martens boots och toppade det hela med 

rakade skallar. Det blev som en karikatyr över den klassiska arbetaren.46 Skotrar var 

fortfarande väldigt populära bland skinheadsen, men istället för att pynta dom med allehanda 

attiraljer tog dom av så mycket som möjligt.47 Ytterligare ett exempel på deras försök till att 

gå tillbaka till det mer ursprungliga, rena. 

 

                                                 
41 Knight, s. 9 
42 Marshall, s. 11 
43 Fowler, s. 162 
44 Hebdige, s. 55 
45 Sernehede, s. 31 
46 ibid. s. 55 
47 Marshall, s. 11 
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Rude boysen var en också grupp som de rent klädmässigt tog mycket från. En incident som 

spelade stor roll för skinheadsens klädstil var när den legendariske jamaicanska sångaren 

Desmond Dekker kom för en spelning i London. Han insisterade då att de byxor som 

inhandlats till honom skulle klippas av med sex inches, vilket också gjordes. Byxornas längd 

och Desmonds rakade hår var något som publiken tyckte var snyggt och tog efter.48 Man 

kanske inte kan säga att just denna tilldragelsen var början på att skinheadsen började raka av 

sig håret, men att just det rakade håret delvis kom från rude boysen är ett faktum. Andra 

ursprung till det rakade håret kan härledas till USA där de unga män som blev 

marinkårssoldater under Vietnam-kriget fick sina skallar rakade och där andra unga män, som 

sympatiserade med orsakerna till Vietnam-kriget, rakade sina skallar för att efterlikna 

marinkårssoldaterna och göra ett ställningsstagande. Det rakade håret blev också ett 

avståndstagande mot de oftast långhåriga hippiesarna och deras levnadssätt.49 

 

Det var inte bara rent klädstilsmässigt som skinheadsen tog intryck från Rude Boysen utan 

också deras ursprung var något som skinheadsen identifierade sig med. Rude Boysen som 

kom från fattiga arbetarklassområden i Kingston lyckades trots det behålla sin värdighet och 

se och verka ”coola” och tuffa. De unga vita killarna som i London växt upp under liknande 

förhållande och sett hur den traditionella arbetarklasskulturen blivit allt mer urholkad, tog 

detta förhållningssätt till sig och gjorde till sitt eget.50 Men det var förmodligen musiken, ska-

musiken, som gjorde störst intryck på skinheadsen, dels var det en musik som inte spelades på 

radio utan man var tvungen att gå till klubbar för att lyssna på musiken. Vilket i sin tur gjorde 

att skinsen blev nästan ensamma om att lyssna på den och ska-musiken kom således auditivt 

att förknippas med skinheadsen. Dels var ska-musikens tempo väldigt snabbt vilket passade 

skinheadsen och deras kultur.51 

 

Skinheadsen lyckades alltså ”med hjälp av Rude Boy-kulturens klädkoder, musik och 

språkliga jargonger”52 utveckla en egen subkultur.  

 

                                                 
48 Marshall, s. 12 
49 Ferrer, s. 114 
50 Sernhede, s. 30 
51 ibid. s. 31 
52 ibid. s. 31 
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Skinheadsrörelsen 1969-1972 

Skinheadsrörelsen växte och mellan åren 1969 till 1971 var den som störst. Det var också 

mellan dessa år som skinheadskulturen formades och fick mycket av den karaktär den har än 

idag. 

 

Skinheadsen umgicks i stora gäng och deras aktiviteter kan väl enkelt beskrivas som att dricka 

öl, se på fotboll och slåss. Oftast alla tre kombinerade. Det blev viktigt som skinheads att ha 

ett favoritlag i fotboll och stora skinheadsgäng gick samman och började heja på ett visst lag, 

oftast med stora slagsmål med motståndarsupportrarna och polisen som följd. En förklaring 

till de stora slagsmål som utbröt på och kring fotbollsmatcher var den begynnande 

kommersialiseringen av fotbollen, med bland annat höjda biljettpriser som följd, vilket 

drabbade, vilket de själva tyckte, de redan drabbade arbetarklassungdomarna.53 Frustrationen 

spred sig. Det man inte får glömma är att fotbollsmatcherna var veckans höjdpunkt. Det gav 

skinheadsen ett tillfälle att tillsammans med sitt skinheadsgäng visa sin fanatiska lojalitet för 

laget. Sjunga hejaramsor och dricka sig fulla och löpa amok. Visa sin styrka i 

sammandrabbningar med polisen och motståndarsupportrar och på så sätt vinna beundran hos 

kompisarna. Kort sagt, få en känsla av makt och grupptillhörighet vilket de inte fick i sin 

arbetarklassvardag.54 

 

Men det var inte bara på fotbollsmatcher skinheadsen slogs. Det var väldigt viktigt att man 

som skinheads tillhörde ett gäng och gängen var oftast geografiskt baserade. Bodde man inom 

ett visst område tillhörde man ett visst gäng, som exempelvis Tottenham Skins.55 Men det 

behövde inte alltid vara beroende på geografi utan ett gäng kunde vara några som alltid gick 

på en speciell pub eller café.56 Gängen var inte helvita utan det fanns exempel på gäng med 

delvis vita och svarta ungdomar57 och gäng med enbart svarta, exempelvis Kilburn Blacks58.  

 

                                                 
53 Knight, s. 16 
54 ibid. s. 17 
55 ibid. s. 18 
56 Marshall, s. 34 
57 Ibid, s. 39 
58 Knight, s. 20 
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Gängen blev större och skinheadsklädstilen blev den ultimata gängkostymen. Vissa i gängen 

var skinheads för att de tyckte om stilen, andra hade en lite mer ideologisk tanke bakom, men 

det som gjorde att så många blev skinheads berodde nog mycket på gängtillhörighet. Att vara 

med i ett gäng gav skinheadsen en känsla av tillhörighet och med det en stolthet och lojalitet 

för kompisarna och gängets rykte.59 Man försvarade sitt gäng och många slagsmål uppkom 

helt enkelt för att någon hade ifrågasatt ditt gäng. 

 

Det som fick mest genomslag i media var det så kallade ”Paki-Bashing” som många 

skinheadsgäng sysslade med. Det är en svåröversatt term, men förenklat kan man säga att det 

betyder ”Slå-ner-Pakistanier”. Det var inte bara pakistanier som blev nerslagna utan alla med 

asiatisk härkomst, såsom exempelvis indier.60 Ett flertal immigranter från Asien bosatte sig i 

Storbritannien och London i slutet av 1960-talet och ungefär vid den här tidpunkten började 

det gå sämre för landet och det blev allt svårare att få jobb och bostad. Asiaterna blev 

syndabockarna. ”The colour of their skin made them easy scapegoats for the problems facing 

a country that might have won the war, but had obviously lost the peace.”61 Men att enbart se 

det som en fråga om ras är problematiskt. Det var inte vita skinheads mot gula asiater, utan 

många ungdomsgäng med olika ursprung ägnade sig åt ”paki-bashing”. Det fanns svarta 

skinheads som slog ner asiater, grekiska ungdomsgäng gjorde det.62 För skinheads var det ett 

sätt att slåss mot folk som de inte tyckte om för att de tog ”deras” jobb. Abslout inte moraliskt 

försvarbart, men ändock. På samma sätt sysslade de med ”queer bashing”, ”squaddie 

bashing”, ”grease bashing” och ”student bashing”, de slog helt enkelt ner olika människor för 

olika anledningar.63 

 

Förhållandet mellan Rude Boys och skinheads var överlag bra, de hade sitt musikintresse som 

gemensam faktor, men det inträffade även slagsmål mellan dessa två grupper men då var det 

mer ofta en fråga om territorium än om ras.64 Men i början av 1970-talet blev förhållandet 

mellan de två grupperna allt mer spänt, främst beroende på att många skinheads vände sig mot 

                                                 
59 Marshall, s. 35 
60 ibid. 37 
61 ibid. s. 39 
62 ibid. s 38 
63 Knight, s. 20 
64 Marshall, s. 39  
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mer traditionella vita arbetarklasstankar, men också på grund av Rude boys intresse för 

rastafari, med tankar om ett framtida återvändande till Afrika.65  

 

Ju mer förknippad skinheadsrörelsen blev med våld desto mer förändrades kulturen, för att till 

slut nästan gå under i slutet av 1972. Skinheads som varit med enda från början –69, tröttnade 

på att folk glömde bort rörelsens ursprungliga tankar och värderingar och att allt bara 

handlade om våld. Flera av dom försvann från gängen och tog avstånd från kulturen. Andra 

tillkom. Våldsintresserade unga män insåg att som skinheads hade man stora möjligheter att 

få slåss och blev på grund av detta skinheads. Andra anledningar till att kulturen var på väg att 

dö ut var att på grund av att alla skinheads blev förknippade med våld och sågs som 

bråkstakar gjorde att de ofta fick polisen efter sig. Ett skinhead kände man igen i en 

folksamling och av rädsla för bråk blev skinheadsen allt som oftast övervakade av poliser 

vilket till slut gjorde att många skinheads slutade vara skinheads. ”There was no point in 

being a skin if you simply got nicked by the police wherever you went.”66  

 

Så skinheadsrörelsen var alltså på väg att försvinna 1972, i vissa norra delar av England fanns 

den iochförsig kvar tills 1974, och istället för att leva vidare genom stora gäng och mobbar 

blev det istället upp till individen att själv som skinheads försöka att hålla kulturen levande.67 

Men från att varit att varit en nästan dominerande ungdomskultur vid –69 hade den nästan 

totalt försvunnit nu bara tre år senare, -72. 

 

Skinheadsrörelsen 1973 tills idag 

I mitten och slutet av sjuttiotalet började en ny ungdomskultur sprida sig i Storbritannien, 

Punken, och med det fick också skinheadskulturen ett återuppväckande. Det fanns fortfarande 

”gamla” skinheads som varit med –69 som fortfarande var skinheads, men de nya 

skinheadsen hade egentligen inget alls att göra med den gamla skinheadsrörelsen. Hade 

ingenting att göra med original skinheadsen. Det var istället punkare som för att provocera 

gick ett steg längre och rakade av sig håret. De nya skinheadsen tog den gamla 

skinheadskulturen och dess attribut och värderingar och överdrev dom in absurdum. De 

                                                 
65 Sernhede, s. 31 
66 Knight, .s 20 
67 Marshall, s. 63 
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rakade håret ännu kortare, använde boots som gick högre upp på benet och jeans som var 

ännu kortare.68 Även de politiska åsikterna togs ett steg längre. När original skinheadsen ville 

ha en återgång till klassiska arbetarklassideal var det inte, till en början, en fråga om ras, men 

när de nya skinheadsen ville göra det samma blev rasfrågan allt mer aktuell. Den sociala 

situationen var värre i slutet av sjuttiotalet med massarbetslöshet och brist på bostäder och 

invandrarna blev av de nya skinheadsen beskyllda att vara orsaken till detta, med bråk och 

upplopp som följd.69 Många nya skinheads gick med i det högerextremistiska partiet National 

Front och började använda och tatuera in rasistiska symboler, som exempelvis, svastikan.  

Svastikan hade användigts av punkare tidigare, men då enbart som en provokation mot 

vuxengenerationen, den nya skinheadsen använde symbolerna för ett politiskt syfte.70 

 

Skinheadsrörelsen blev alltså stor igen men den var inte på något sätt en enad rörelse. De 

gamla, original, skinheadsen såg ner på de nya skinheadsen. De såg dom som oäkta 

skinheads, plastic skins, och punkarna jämställde dom med hippiesarna.71 Det var därför inte 

förvånande när man vid den här tidpunkten kunde se gäng med skinheads slåss mot varandra. 

Rockkillarna, teds, hade regelbundet slagits mot punkarna och de nya skinheadsen. Original 

skinheadsen tog då teds sida och slogs mot punkarna och de nya skinheadsen.72 Original 

skinheadsen hade för mycket heder och stolthet för att se de nya skinheadsen smutskasta deras 

kultur vilket ofta fick slagsmål till följd. De hade för mycket stolthet för sin kultur för att 

”…see a spotty kid use and abuse it to scare old grannies and tap ten pence pices from 

bemused passers-by.”73 

 

Många av de nya rasistiska skinheadsen försvann på ungefär samma sätt som de gamla gjorde, 

men det tog längre tid. Det finns fortfarande rasistiska skinheads kvar, men inte i lika stora 

antal. Det som har hänt är att det skapats en mängd olika subskinheadsgrupper. Idag finns det 

inte bara original- och rasistiska skinheads, utan det finns också SHARP-skins, gayskins och 

redskins, för att bara nämna ett fåtal. Alla dessa grupper har gemensamt att de kallar sig för 

skinheads, men sinsemellan skiljer de sig väldigt mycket. 
                                                 
68 Knight, s. 24 
69 Marshall, s. 69f 
70 Knight, s. 24 
71 ibid. s. 24 
72 Marshall, s. 72 
73 ibid. s. 70f 
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Skinheads i Sverige 

Skinheadsrörelsen spred sig genom Europa ifrån England och London och i takt med 

spridningen politiserades rörelsen allt mer. De första skinheadsen dök upp i Sverige 1979 och 

de var i de flesta fall arbetslösa ungdomar i storstadsförorterna.74 Till en början var de första 

skinheadsen inte rasister utan det handlade mer om musik, klädstil och utseende.75 Precis som 

de nya skinheadsen i England var det punkare som blev skinheads och Julio Ferrer skriver 

bland annat om en tunnhårig punkare i Stockholm som tröttnade på att använda peruker och 

istället anammade skinheadsrollen.76 

 

 Kring 1982-83 hade skinheadsrörelsen sin första stora kulmen och med det spred sig också 

hatet mot invandrare och oliktänkande för att kring -86-87 ha växt till ett stort 

samhällsproblem. Motsättningarna mellan skinheads och invandrarungdomar blev allt fler och 

rörelsen nådde sin andra stora kulmen -93.77 Idag finns det inte lika många rasistiska 

skinheads i Sverige som –93, men de är fortfarande de skinheads som det finns flest av. 

 

Trots att det under hela åttiotalet och nittiotalet funnits icke-rasistiska och opolitiska 

skinheads i Sverige, har skinheads blivit synonymt med rasist, vilket kanske inte är så konstig 

då det är dom som synts och hörts mest. 

 

                                                 
74 Helené Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1999, - Den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, 

riterna. (Stockholm 2000), s. 247 
75 Liljeroth, s. 11 
76 Ferrer, s. 113f 
77 Lööw, s.248 
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Olika sorters Skinheads 
Från att det till en början bara funnits en sorts skinhead har skinheadsrörelsen luckrats upp allt 

mer och idag finns det ett otal olika skinheads. Att göra en beskrivning av alla olika grupperna 

är svårt, för att inte säga omöjligt. Därför skildras nedan de största grupperna: Original Skins, 

Boneheads, S.H.A.R.P. Skins och Gay Skins. Det finns en mängd andra grupper som 

exempelvis Fencewalkers, skinheads som umgås både med rasistiska och icke-rasistiska 

skinheads, och Herberts, långhåriga skinheads,78 men eftersom de är de fyra största grupperna 

väljer jag att enbart redovisa dem. Dessa indelningar är främst inte något de gjort själva utan 

det är indelningar som man gjort utanför skinheadsrörelsen. Tyngdpunkten kommer att läggas 

på S.H.A.R.P.  Skins och Gay Skins eftersom de andra två grupperna redan till stor del har 

blivit beskrivna. 

 

Original Skins 

Original Skins var de allra första skinheadsen. Det var de som startade kulturen och det är från 

dem som de grundläggande värderingarna kommer. Original skins är opolitiska och tar alltså 

inte ställning vare sig för eller emot rasism. Många av de nya skinheadsband som kom i slutet 

av –70-talet var original skins och de hade således en publik bestående av både rasistiska 

skinheads och icke-rasistiska. Till en början fungerade det bra men till slut urartade det.79 

 

Som namnet antyder ser sig Original Skinsen som de enda riktiga skinheadsen och istället för 

att det skall finnas en massa undergrupper vill de att alla skinheads ska ses som en stor, 

likatänkande, grupp. De skinheads som intervjuades för uppsatsen ser sig alla som original 

skinheads och en av de intervjuade säger angående detta fenomen: ”När man har börjat kriga 

mot världen genom att kalla sig för skinnhuvud och sen starta inbördeskrig, det är så dumt att 

man bara exploderar. Det sista man behöver är ett inbördeskrig…”80 

 

                                                 
78 http://susning.nu/susning.fcgi?action=browse&id=Skinnskalle&oldid=Skinhead 
79 Marshall, s. 77 
80 Intervju med Nils och Stefan 2002-03-23 
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Boneheads  

Boneheads kallar man rasistiska och nazistiska skinheads. Termen etablerades i början av 

åttiotalet men är inget som de rasistiska och nazistiska skinheads kallar sig själva utan det är 

snarare ett öknamn som gruppen fått för att visa sitt förakt för dem. En korrekt översättning är 

nämligen: enfaldig och beskedlig människa, dumskalle. 

 

S.H.A.R.P. Skins 

S.H.A.R.P. Skins är faktiskt en amerikansk företeelse till en början och uppstod i New York 

någon gång i slutet av åttiotalet.81 S.H.A.R.P. är en förkortning av Skinheads Against Racial 

Prejudice och det huvudsakliga skälet till att skinheads började kalla sig för S.H.A.R.P. var 

helt enkelt för att visa att alla skinheads inte är rasister. Deras slogan som de verkar efter är 

Pride without Prejudice, stolthet utan fördomar.82 

 

Många såg med glädje på att allt fler skinheads blev S.H.A.R.P och såg ett stopp på allt våld 

som oftast följer i skinheadsen väg, men tyvärr verkar det som våldet inte minskade. Istället 

för att misshandla invandrare vände dom sig mot de rasistiska- och nazistiska skinheadsen och 

slogs mot dom istället. Slagsmålen mot homosexuella och hippies fortsatte också i något som 

sågs som ”traditional skinhead fashion”.83 Det finns också incidenter där S.H.A.R.P skins 

varit inblandade i så kallade ”drive-by shootings” i Portland, USA.84 

 

Gay Skins 

Den grupp av skinheads som kanske är svårast att förstå är de homosexuella skinheadsen, Gay 

Skins. I den kanske mest dominerande manskulturen finns det alltså homosexuella som står 

för sin läggning men också för att de är skinheads. 

 

Det är svårt att säga exakt när de första Gay Skinsen började synas eftersom det fortfarande är 

en väldigt dold grupp inom skinheadsrörelsen, men någon gång under mitten av 80-talet kan 
                                                 
81 http://www.geocities.com/CapitolHill/7795/SHARP.html 
82 Marshall, s. 149 
83 ibid. s, 149 
84 http://users.powernet.co.uk/orion/sharp.htm 
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man säga att de första Gay Skinsen kom och blev offentliga. Under mitten av 80-talet kom det 

artister, som antingen var öppet homosexuella eller flirtade med den homosexuella publiken, 

som använde skinheadsattribut. Artister som Jimmy Sommerville, Erasure och Morrisey 

poserade i boots, jeans och hängslen, allt starkt förknippat med skinheads, men inte för någon 

speciell anledning. ”Det var ju snyggt.”85 Gay Skinskulturen spreds sig i England och under 

senare år har den kommit till Sverige och blivit rätt uppmärksammad. Bland annat har 

Elisabeth Olsson, fotografen som gjorde den uppmärksammade utställningen Ecco Homo, 

tagit en serie bilder med Gays Skins som tema och alltfler Gay Skins syns på olika 

gayklubbar. 

 

Att välja att vara ett homosexuellt skinhead och utstå förakt och avsky från alla olika möjliga 

håll är väldigt svårt att förstå. Signaturen Skinnbollen, som figurerar på flera olika webbsidor 

där Gay Skins-fenomenet diskuteras och som själv är Gay Skins, har gjort flera intervjuer med 

Gay Skins och försökt att förklara varför man väljer att vara ett homosexuellt skinhead. I en 

intervju med ett Gay Skin, Martin, där han förklarar varför han har gjort det val han gjort: 

”Det föll sig så att det var det jag var egentligen - skinnskalle. Men jag är bög också, det ena 

utesluter inte det andra. Det är ju så att skinnhuvuvudkulturen egentligen alltid har stått för att 

inte bry sig om folks hudfärg eller sexuella läggning. Jag försökte hitta ett fack där jag 

passade in, där jag kände mej hemma.” Martin fortsätter: ”Att vara skinnskalle har ingenting 

med sexuell läggning att göra, bara att man gillar stilen: vara rakad och ren, ha kängor, jeans, 

Ben Sherman, Fred Perry. Musiken är också en viktig bit i skinnhuvudkulturen, speciellt svart 

musik som ska, reggae, rocksteady och soul.”86 Skinnbollen själv skriver på en annan sida 

varför han är Gay Skin eller kanske rättare sagt ett skinhead som är homosexuell. Han skriver 

bland annat att han är skinnskalle för att: ”jag vill markera att jag ställer mej utanför hur en 

bög förväntas va. Jag vill visa att inte alla bögar är feminina discohystofjollor. 

Jag har behov av att känna gemenskap med andra outsiders.”87 Och han avslutar med att säga 

att han inte är skinnskalle för att: ”få uppmärksamhet. För att jag skulle va rasist. 

För att förarga folk. För att jag skulle må dåligt.”88 

                                                 
85 http://www.geocities.com/WestHollywood/Heights/8159/intedumskallar.html 
86 ibid. 
87 http://www.geocities.com/WestHollywood/Heights/8159/attvaskinnskalle.html 
88 ibid 
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Kvinnliga Skinheads 
En grupp av skinheads som nästan aldrig kommit fram i det offentliga ljuset är de kvinnliga 

skinheadsen, så kallade Skingirls eller Skinettes. Trots att kulturen är så fruktansvärt 

mansdominerad finns det alltså kvinnor, eller tjejer, som ser sig som skinheads.  

 

Rent klädmässigt är det inte så stor skillnad mellan killar och tjejer. De använder likadana 

boots, piké-tröjor och hängslen, men en kanske självklar skillnad är att tjejerna istället för att 

använda jeans, ofta har kortare kjolar. Det som skiljer dom mest är att när killarna rakar sina 

huvuden så har tjejerna oftast en så kallad Feathercut, vilket innebär att dom bara rakar håret 

på själva hjässan och sparar luggen och håret på sidorna.89 

 

Det verkar inte som om att det skulle vara några större skillnader mellan en killes och en tjejs 

anledningar till att attraheras av skinheadskulturen. Signaturen SkingirlAnna skriver på sin 

hemsida: ”I (…) got involved in the skinhead culture and thought this was something for me! 

I think being a skinhead is about pride... in your self, your mates, your country and more, 

about unity, loyalty and just about having a great time. About beeing yourself and never give 

in.” Hon fortsätter: ” When it comes to politics my heart is to the left but actually I'm not that 

interested in politics. And I really think it's important to point out that politics has absolutely 

NOTHING to do with the skinhead culture and my left-winged heart has nothing to do with 

the fact that I'm a skinhead!”90 

                                                 
89 Marshall, s. 169 
90 http://welcome.to/skingirlanna 
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Del 2. 

Intervjugenomgång 
Nedan redovisas intervjuerna i olika teman. Först med ett citat för att exemplifiera det aktuella 

temat, sedan med en kort sammanfattning. Eftersom många citat kommer att behandlas 

kommer dom, på grunda av att det skulle ta en sådan stor plats, inte att fotnotas. Det kommer 

bara rapporteras vem det är som citeras, inget mer. De som citeras är Daniel, (D), Sebastian, 

(S), Joakim, (J), Nils, (N) och Björn (B). 

 

…om ursprung 
 
(S): ”Det finns ju flera olika historier. Det är väl från modssvängen 
till en början. Mods som tröttnade på att det var för flummigt, folk 
skaffade långt hår och började flumma till det. Det kom ju många 
jamaikanska immigranter till England på sextiotalet och sån musik 
som spreds i modskretserna. Mods ska ju vara det moderna och 
framåt och dom tog ju till sig den musiken och sen som en reaktion 
mot att det började balla ur klippte dom håret kortare.” 
 
 

Ursprunget är något som alla de intervjuade är medvetna om. De ger alla ungefär samma bild 

om hur skinheadsrörelsen uppkom och det märks att det är viktigt att veta hur det gått till för 

att kunna svara på frågor om ursprunget. (N): ”som man har berättat för folk tusen gånger på 

krogen.” Något som ofta tas upp på frågor angående ursprunget är George Marshalls bok 

”Spirit of ´69”. Verket är nästintill obligatoriskt i ett skinheads bibliotek och mycket av 

historiebeskrivningen har tagits från denna bok. Själva titeln ”Spirit of ´69” har blivit ett 

etablerat uttryck om stämningen kring skapandet av kulturen och de flesta skinheads förstår 

direkt vad man menar när man pratar om uttrycket.  

 

…om varför skinhead 
 
(S): ”För mig bottnar det i musikintresset till en början, när man 
gick i högstadiet var det eurodisco och sånt där som var populärt 
då ville man ha något annat och då började man lyssna på punk och 
sådant. Först ville man se ut som sina idoler och sen tyckte man att 
det var snyggt, så det gick automatiskt.” 
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Av de skinheads som varit föremål för denna uppsats har de flesta ungefär samma bakgrund 

till hur de blev skinheads. De började lyssna på punkmusik och genom punken så upptäckte 

dom skinheadsen och deras musik. De blev intresserade av skinheadskulturen och valde att 

anamma den. De gick alltså via musiken, inte genom politiken. Det finns dock bland de 

intervjuade skinheads som var rasister från början men sedan ändrat politiskt 

ställningstagande men ändå fortsatt vara skinheads. (J): ”Jag hamnade lite på fel spår från 

början, jag var lite trött på samhället, men det var många år sedan.”  

 

De skinheads som intervjuades ingår i samma gäng i Norrköping. De flesta kände varandra 

innan, men det var inte förrän de blev skinheads som de började umgås i grupp. De spenderar 

mycket tid ihop då de spelar i band tillsammans, ser på fotboll, dricker öl, umgås helt enkelt. 

Ska man enkelt beskriva skinheadskulturen med tre ord är det just öl, musik och fotboll. 

Gemenskapen är något som de flesta ser som det bästa med skinheadkulturen och denna 

gemenskap gör också att det går snabbt för dom att lära känna nya skinheads. De vet att de 

kommer från samma bakgrund och har ett liknande förhållningssätt. (S): ”Det blir familjärt på 

ett sätt.” 

 

…om hur skinheadsrörelsen ska uppfattas  
 
Hur vill ni att skinheadsrörelsen ska uppfattas? 
(D): Först och främst ska dom uppfatta den som opolitisk, men det 
är jävligt svårt för du har alla dom här spretningarna åt alla håll. 
 
(S): Jag tycker att den ska uppfattas som en ungdomskultur och 
inte en politisk rörelse. Folk uppfattar den som en politisk rörelse 
men det är ju fel i grund och botten.  
 
 

Norrköpingsskinsen är väldigt på det klara om hur de vill att skinheadsrörelsen ska uppfattas, 

som en opolitisk(ungdoms)kultur, fast de är också medvetna om att den inte gör det. 

Anledningen till detta är de medvetna om men tycker att det är orättvist. ”(D). Det finns 

liksom inget nyhetsvärde i att det satt tjugo skinnskallar på New Delhi i fredags och drack 

bärs. När det var tio nazister som var ute och spöade invandrare. Det är ju den bilden 

Svensson får i tidningarna. Tidningarna skriver inte att det var tio nazister utan att det var tio 

skinheads.” Trots att det alltså känner att skinheadskulturen fortfarande uppfattas som en 

rasistisk rörelse tycker dom att bilden har förändrats de senaste åren. Media har blivit bättre 

på att inse skillnaden mellan skinheads och rasister och skinheadsen ser en större skillnad i 

rapporteringen om rasistdåd idag och bara för ett par år sedan. Istället för att skriva att 
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invandrare blivit nerslagna av skinheads, skriver dom allt oftare att det är rasister som är de 

skyldiga, anser de intervjuade. 

…om rasiststämpeln 
 
Tycker ni att det är en omöjlighet för ett högerskins att vara 
skinheads? 
(S): Ja, för min del. 
 
(D): För min del är det i och med att allting bottnar i Jamaika. 
Kanske allting men det går grenar ner till dagens skinheads. Att 
vara skinheads och ha högerextrema åsikter… 
 
(S): Det är ungefär som att Ku Klux Klan skulle vara med i Svarta 
Pantrarna. Det funkar inte. 
 
 

Att skinheadsrörelsen fått en rasiststämpel är något som vissa blir irriterade över men andra 

inte bryr sig så mycket om. Visst att rörelsen uppfattas som rasistisk är inget någon av de 

intervjuade tycker om, men om de själva skulle bli misstagna för rasister är något som de har 

skilda åsikter om. Två olika synsätt på problematiken: ”(S): Jag skiter i det för min del, för jag 

gör det inte för någon annans skull utan jag gör det för min egen skull. Det är bara att fråga 

och då kan jag berätta för den personen, jag kan inte göra så mycket mer.” ” (D) Det är ju 

jävligt jobbigt om folk säger ”fan, är du nazist, eller?” ”nä, jag är skinnskalle” ”öhh, det är ju 

samma sak” ”nej, det är det inte”.” Några av de intervjuade blir väldigt irriterade av att det 

finns människor som ser alla skinheads som rasister. (D): ”Dom har inte fattat vad det handlar 

om. Personligen tycker jag inte att dom är mycket bättre än (de högerextrema) skinnskallarna 

själva, de hyser nån slags agg bara dom ser… liksom en högerextrem ser…” Det är ingen av 

de intervjuade som medger att det här med att bli misstagen för att vara rasist är något som 

lockar: (N): ”Det är precis om man skulle gå runt och njuta av att vara hatad.”, men de 

medger ändå att vara skinhead är en slags provokation.”(S): Skinheadsrörelsen är ju ett slags 

provokationen, ett ställningstagande mot de rådande normerna. På sextiotalet mot hippies och 

på sjuttiotalet för man tyckte att punken var för larvig. En provokation mot dom människorna 

man inte gillar kanske…” Att det är många som blir provocerade av att dom är opolitiska 

skinheads är uppenbart och kanske också något som de eftersträvar. Vad som är säkert är att 

det blivit en ryktesspridning om det skinheadsgäng som de intervjuade tillhör, är det kanske 

något som eftersträvas? (N): ”vissa vill ha ryktet om sig att vara en riktigt tuff slagskämpe och 

så där”. På frågan om det skulle vara jobbigt om det helt plötsligt skulle komma ett femtiotal 

nya opolitiska skinheads till Norrköping och de på så sätt skulle förlora lite av sin 

utanförskapsroll, svarar en av de intervjuade: (N): ”Samtidigt som det hade varit kul så hade 
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det känts som ”jaha, nu var det inget speciellt med det längre” Då hade den där sticka-i-

ögonen potentialen försvunnit lite.” 

 Sammanfattningsvis kan man säga att de intervjuade, även fast de inte säger det rakt ut, ser 

sig själva som mer äkta skinheads än de rasistiska. De förstår inte hur de rasistiska 

skinheadsen kan vara skinheads eftersom kulturens jamaikanska ursprung och är det någon 

som ska ändra sig så är det rasisterna inte dom själva. De är ju dom som är dom riktiga 

skinheadsen och förstår inte människor det så är det deras eget problem inte skinheadsens. 

Kanske är det just därför de fortsätter att vara skinheads… 

 

…om olika sorters skinhead 
 
Vilka typer av skinheads finns det? 
(N): För många. 
 
(B): Det finns ganska jättemånga. 
 
(N): Det finns idiotiskt många. Det är också… det måste vara 
påkommet för att bara hitta på en anledning till att slåss. Det finns 
ju hur många som helst, det finns originalskins, sharpskins, 
gayskins, redskins, naziskins. Det finns allt alltså. 
 
 

Något som alla de intervjuade är överens om är det finns för många olika sorters skinhead. 

Hade dom fått bestämma så hade det bara funnits en sorts skinheads. De intervjuade ser sig 

själva som skinheads i första hand, resten spelar inte så stor roll. Ett citat som sammanfattar 

det rätt bra är vad Nils säger: ”När man har börjat kriga mot världen genom att kalla sig för 

skinnhuvud och sen starta inbördeskrig, det är så dumt att man bara exploderar.”  

 

Angående Gay Skins som man får anta är en rätt omdiskuterat grupp av skinheads bland 

skinheads är de rätt eniga. (S): ”Jag ser dom som skinheads. För mig har skinheads inget med 

sexuell läggning och politik att göra. Jag ser dom som en bög som har tuffat till sig lite.” De 

känner inte att dom på något sätt smutsar ner skinheadskulturen, i varje sig inte mer än vad 

höger- och vänsterskinheads gör. När det gäller högerskins så tycker dom att dom har märkt 

en minskning av antalet i Norrköping. (S): ”Det fanns fler, men många är så att de inte ser ut 

som skinheads längre, de ser ut som vanliga…” 
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…om tjejer 
Hur är synen på tjejer inom skinheadsrörelsen, är den annorlunda 
för det är väl en väldigt mansdominerad kultur? 
(N): Ja, det är det väl, men männen kommer inte så långt utan 
kvinnorna, tyvärr. Det blir inte några nya skinheads då. Äh, jag vet 
inte. Det är också en sådan där tidningskliché bild att alla skinheads 
i gänget behandla kvinnorna som madrasser, men jag menar, det 
finns väl i hiphopgängen och i punkgängen. Jag tror inte att det är 
någon kvinnofientlig attityd direkt, mer än någon annan…inte vet 
jag. 
 
Men skinettes, blir dom accepterade som skinheads eller? 
(N): Ja, dom är ju den kvinnliga motsvarigheten, dom har ju egen 
frisyr dom också. 
 
 

Trots att det enligt de intervjuade inte finns några kvinnliga skinheads i Norrköping och att de 

på så sätt inte lärt känna någon, så accepterar de dom som skinheads. Det märks dock att de i 

sitt gäng alltid kommer att vara killar. Tjejer kommer att vara flickvänner, ingen man umgås 

med för att de är skinheads och att ha en skinette som flickvän är inget som är ett krav. (D): 

”Sen om jag lyssnar på musik då vill jag inte att bruden sitter och kacklar bredvid då är det 

bra att inte ha samma intressen på så sätt, då kan man ha någonting för sig själv, det är bra på 

så sätt.” 

 

…om framtiden 
Hur länge tror ni att ni kommer att vara skinheads? 
(S): Det är en så farlig fråga. 
 
(D): Javisst, jag kan inte sitta här och slå näven i bordet och säga 
att jag kommer att vara skinnskalle hela livet. Det vet man inte, det 
är så jävla mycket som ändras på nåt sätt, men som jag känner nu 
är det inget som kommer att ändra sig. 
 
(S): Jag tycker att det som är bra med den här stilen är det inte ser 
patetiskt ut på gubbar. Man ser gamla gubbar i England som har 
rakat hår och hängslen och det ser jävligt snyggt ut, det ser inte 
larvigt. Däremot har jag svårt att se en gammal hiphopare, men vem 
vet, men jag ser inget hinder att vara skinheads och ha familj och 
barn gå på kvartssamtal och den biten. 
 
 

Kommer då de intervjuade att alltid vara skinheads? Självklart är det svårt att svara på en 

sådan fråga, men just nu känner de intervjuade att de kommer vara skinhead för en tid 

framöver i varje fall och även fast de skulle låta sitt hår växa ut så kommer de fortfarande att 

lyssna på musiken och ha kvar sina intressen. 
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Framtiden för skinheadskulturen i stort kan de bara sia om, men eftersom rörelsen fått sina 

uppsving när det funnits något att göra en motreaktion mot känner de att det snart kanske 

skulle vara dags igen. Sebastian kommenterar: ” Det borde det tycker jag, med tanke på vad 

som spelas ute idag. Det tycker nog dom flesta här inne. Man hör aldrig sånt vi gillar, ja 

Daddy Boastin har ju gjort en cover, det är nog det närmaste man kan komma.” Men han 

fortsätter: ”Men det är lite roligt med, man får leta lite. Det blir lite av en skattjakt när man går 

in i skivaffären.” Just denna ambivalens angående skinheadsrörelsens framtid är något som är 

gemensamt för alla de intervjuade. Dels vill dom att skinheadsrörelsen ska bli stor, men dels 

vill dom inte förlora sin utanförskapsroll.  

 
Tänk om det skulle bli inne att vara skinhead, skulle ni tycka att det 
var förjävligt, eller? 
(D): Ja, det skulle jag tycka, om det var ett jävla fashion statement 
att raka skallen och köpa kängor, jeans och bomberjacka. 
 
(S): Jag skulle inte bry mig, jag är så trygg i mig själv… 
 
(D): Jag känner dig så jävla väl att jag vet att du skulle bli 
förbannad. 
 
(S): Jaja… 
 
(D): Det är samma som, jag har svårt att tänka mig att alla veganer 
var så jäkla glada när alla skulle vara veganer eller straight edgare 
eller vad fan det heter. 
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Analys och Sammanfattning 
I kapitlet Analys och Sammanfattning är upplägget på så sätt att det i första delen redovisas 

och diskuteras uppsatsens syfte och frågeställning och de svar som framkommit under 

arbetets gång. I den andra och avslutande delen redovisas och diskuteras andra frågor och 

problem som uppkommit och som kan lägga grund för ytterligare forskning. 

 

Syfte och Frågeställning 

Uppsatsen syfte var ju Att beskriva skinheadskulturens utveckling från dess start tills idag och 

genom det förmedla bilden av att alla skinheads inte är rasister och att skinheadskulturen till 

en början inte var en rasistisk kultur. Genom att beskriva skinheadskulturens utveckling så 

riktigt som möjligt hoppades jag att, istället för att ständigt påpeka att alla skinheads inte är 

rasister, läsaren själv upptäckte skinheadskulturens ursprungliga tankar och sedan insåg hur 

kulturens fått sin rasiststämpel. Syftet har försökts uppfyllas med hjälp av litteraturstudier 

men också med intervjuer med skinheads. Syftet går kanske att diskutera men det kändes 

viktigt att försöka räta ut de frågetecknen som finns kring skinheadskulturen och på så sett 

göra en mer objektiv bild av kulturen. Nu tror jag inte att denna uppsats kommer få någon 

vidare spridning, men ringar på vattnet… 

 

Första Frågan 

För att syftet skulle fullgöras så gott som möjligt gjordes en frågeställning där första frågan 

löd: Hur ser skinheadskulturens utveckling ut? Ska man göra en kort sammanfattning om det 

som redogjorts i uppsatsen om rörelsens utveckling kan man säga att de första skinheadsen 

var mods som i slutet av sextiotalet blev trötta på det allt mer växande ”flummeriet” i 

samhället. De ville ha en återgång till klassiska arbetarklassvärderingar och stilmässigt, 

musikmässigt, men också attitydsmässigt influerades dom mycket av de så kallade Rude Boys, 

en grupp av västindiska immigranter. Kulturen växte förhållandevis snabbt och spred sig över 

hela Storbritannien. Deras levnadssätt kan väl beskrivas i tre ord: öl, fotboll och musik, i 

ingen speciell ordning. Men desto fler skinheads desto fler slagsmål. Skinheadsgängen var 

stolta över sitt gäng och vaktade sitt territorium (ett kvarter, ett hus men också sådana ställen 

som exempelvis en pub) och inkräktare blev det ofta slagsmål med. De slogs med alla, andra 
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skinheads, svarta och vita, men slagsmålen blev till slut allt mer inriktade på olika sorters 

människor. Detta kommer att diskuteras vidare längre fram i detta kapitel. 

 

I takt med att skinheadskulturen allt mer blev förknippade med våld detso fler 

våldsintresserade sökte sig till kulturen. Detta blev delvis kulturens undergång. I slutet av 

1971 fanns det knappt några skinheads kvar och rörelsen började inte blomstra igen förrän när 

punken kom, cirka fem år senare. Då kom det nya skinheads, många rasistiska, och den bild vi 

har av skinheadsrörelsen härstammar i mångt från denna tid. I Sverige kom de första 

skinheads ungefär vid denna period och i Sverige har de flesta skinheads varit rasister. Idag 

har de dock blivit färre och idag finns det en mängd olika skinheads i Sverige, såsom i resten 

av Världen, Gay Skins, S.H.A.R.P Skins, Original Skins, för att nämna några. 

 

Det man kan diskutera angående skinheadskulturens utveckling är varifrån bilden kommer. 

Hur ser historieskrivningen ut? Det som är intressant är att under de intervjuer som skett inför 

uppsatsen så hänvisar alla till George Marshall och hans bok Spirit of ´69 – a skinhead bible 

när det gäller skinheadskulturens uppkomst. ”Jaja, Spirit of ´69” som en av de intervjuade 

utryckte sig under en diskussion. Själva titeln Spirit of ´69 har blivit ett uttryck som flitigt 

används inte bara när det gäller historiebeskrivningen utan också som ett nostalgiskt talesätt 

för att ”minnas” hur det egentligen var. När alla skinheads var vänner och inga problem fanns 

med att vara skinheads. Frågan är dock hur det egentligen var, men eftersom de flesta 

skinheads går efter Marshalls beskrivning så har det blivit en sanning. I uppsatsen har 

Marshalls bok hänvisats till ofta, främst kanske för att det inte finns så mycket annan litteratur 

med beskrivningar om skinheadskulturens utveckling och om det finns så hänvisar författarna 

i sin tur ofta till Marshall. Försiktighet har dock iakttagits när det gäller uppgifter tagna från 

boken. 

 

Är det då bra att många skinheads följer Marshalls ord och ser dessa som sanningen? Att de 

alltid hänvisar till honom utan att ifrågasätta honom? Marshall som person har blivit en 

verklig frontfigur inom skinheadsrörelsen och ses som ursprungsskinheadet genom denna bok 

och andra. Vad man kan säga angående detta fenomen är att det är bra att skinheadsen är 

historiemedvetna för att kunna svara på frågor om skinheadsrörelsen och förklara sitt val. Det 

som kanske är mindre bra är att bilden har blivit så romantiserad. Det fanns inget som var 

dåligt med att vara skinheads i slutet av sextiotalet i London. Skinheadsen drömmer sig 

tillbaka och önskar att det vore som då ”ahh Spirit of ´69”, trots att dom inte var med om 
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perioden och trots att de bara går efter ett vittnesmål. Förmodligen var det inte alls så som 

Marshall beskriver det och man får ha i åtanke att vi talar om en period på kanske två år, då 

skinheadskulturen ska varit som bäst. En tidsperiod som alla hänvisar till som det äkta och 

den riktiga skinheadskulturen, trots att det är ungefär trettio år sedan och således att 

skinheadskulturen funnits och utvecklats i trettio år till. Och kan man egentligen vara 

nostalgisk över en period man inte upplevt? 

  

Den kritik som finns mot George Marshall är väl ungefär den motsatta mot den kritik som 

finns om en del av de böcker som publicerats om tiden efter slutet av sjuttiotalet. Där beskrivs 

skinheadskulturens icke-rasistiska historia snarare som en liten kuriositet och ofta med ett litet 

utropstecken efter(!). Det är kanske inget som man ska reta upp sig allt för mycket på 

eftersom skinheadsrörelsen, i varje fall här i Sverige, blivit så starkt förknippad med rasism. 

Det man skulle önska i vissa fall är kanske lite mer redogörelse, ställt sig frågor om hur det 

egentligen kunnat bli så här, en från början icke-rasistisk rörelse som nu ses som så rasistisk 

som möjligt, utan att istället cementera bilden av skinheads som en synonym med rasist.  

 

I kapitlet Tidigare Forskning beskrivs vad en subkultur är och hur den kan definieras. En 

subkultur ses som en kultur som gör ett brott mot den rådande kulturen i samhället, den ställer 

sig utanför och visar det på olika sätt. Skinheadskulturen är ett praktexempel på detta. 

Skinheads är ju skinheads för att dom anser att det finns något i samhället som om inte ställer 

upp på och ställer sig utanför det. Till första anblick visar dom det genom sin stil och klädsel, 

med rakat hår, pikétröjor, boots och uppvikta jeans bland annat. Att se ut på ett speciellt sätt 

är väldigt viktigt inom skinheadskulturen, kanske för viktigt. Det finns noggranna 

redogörelser för hur kort håret ska vara, hur långt man ska vika upp jeansen med mera. Denna 

noggrannhet kan verka lite väl absurd, men den fyller ett syfte. Genom att nästan alla 

skinheads, eller i varje fall de som ser sig som riktiga skinheads, följer denna klädstil ser de 

likadana ut och klädstil får nästan som en uniformsfunktion. Stilen tas upp i intervjuerna och 

trots att de vill att det ska finnas så många skinheads som möjligt så vill de inte se att 

skinheadsstilen skulle komma att bli modern. De anser att ska man se ut som ett skinhead så 

ska man verka som ett skinheads också. Något som är intressant i detta hänseende är den 

utveckling det klassiska skinheadsklädmärket Fred Perry tagit. Från att nästan bara gjort de 

klassiska pikétröjorna har de nu börjat göra lite mer ”moderna” kläder och nu kan man se 

Fred Perry märket på allt fler människor på stan. Frågan är hur det här tas emot bland 

skinheads? Ser dom att Fred Perry har svikit sina rötter och slutar dom att använda sina pikés? 
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Andra Frågan 

Den andra frågan i frågeställning Var kom brytningen mellan icke-rasistiska och rasistiska 

skinheads? är lite mer komplex och svårare att svara på. Tyvärr så har rasism nästan alltid 

varit ett inslag i skinheadskulturen trots att grundtanken inte var rasistisk. Till en början var 

alltså inte skinheadskulturen rasistisk och inom den fanns och finns fortfarande många svarta 

skinheads. Svarta och vita skinheads umgicks och umgås tillsammans och har samma 

intressen. Det som gjorde att skinheadsrörelsen blev betraktad som en rasistisk rörelse var det 

alltmer stora inflytande våldet fick. Från att våldet nästa ”bara” varit begränsat till 

fotbollsarenor och skinheadsgängens respektive ”territorium” spreds sig det nu i samhället 

och skinheads började misshandla människor som inte delade deras värderingar. ”Pakhi 

bashing” ”queer bashing”, och ”squaddie bashing” var ord och företeelser som spreds i 

London och resten av Storbritannien. De flesta av de som slogs var människor som dragits till 

skinheadsrörelsen för dess våldsinslag, inte för att de delade de ursprungliga värderingarna. 

Här i slutet av 1971 kan man väl se de första splittringarna mellan rasistiska och icke-

rasistiska skinheads. George Marshall försöker beskriva misshandlandet av Pakistanierna och 

andra asiater med att det hela handlade om slagsmål om territorier inte en fråga om ras. Men 

självklart är det inte så, många rötägg med rasistiska tankar hade blivit skinheads och det är ju 

enkelt att förklara det enbart som en fråga om olika gängtillhörigheter och gränsdragningar 

men så är nog inte sanningen. Men viktigt att poängtera är alltså att det fortfarande fanns icke-

rasistiska skinheads som inte ställde upp på det här. 

 

Det andra skeendet som förknippar skinheadsrörelsen med rasism är i slutet av sjuttiotalet och 

i samband med punkens framfart. Den sociala situationen var mycket dålig i England i slutet 

av sjuttiotalet för många av arbetarklassungdomarna. Inga jobb och inga bostäder. En ny våg 

av skinheads kom. De nya skinheadsen var punkare som tog provocerandet ett steg längre och 

blev allt mer politiserade. De såg immigranterna som orsak till deras egna situation och 

misshandlandet av olika folkgrupper blev allt vanligare. De flesta nya skinheads var alltså 

rasister, kanske inte så konstigt då att åsikten av skinheads som rasister spreds sig. Som 

redovisats under kapitlet Skinheadsrörelsen 1972 tills idag så fanns det fortfarande vissa 

original skinheads kvar som inte alls uppskattade den bild skinheadsrörelsen fick, med 

slagsmål som följd. Så bilden av alla skinheads som rasister tog fäste i Storbritannien och är 

väl även den samma idag, med en viss lindring då alltfler olika skinheadsgrupper kommit och 

gjort sig hörda. Ska man se någon skillnad på uppfattningen av skinheads i Storbritannien och 
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resten av världen, så är skinheads mycket mer accepterade i Storbritannien. Deras till stor del 

klassiska brittiska arbetarklassklädstil har nog bidragit. 

 

I Sverige så har bilden nästan alltid varit den utav ett skinheads som rasist, trots att de första 

skinheadsen i Sverige inte var rasister. Det är kanske inte heller så konstigt med tanke på alla 

misshandlingsfall och uttalanden mot och om invandrare de rasistiska skinheadsen stått för. 

För det tränade ögat så kan man dock se vissa skillnader mellan de rasistiska och de icke-

rasistiska skinheadsen. De icke-rasistiska skinheadsen tenderar att se mer välklädda ut 

eftersom stilen spelar så stor roll för dom. De rasistiska skinheaden å sin sida är oftare 

svartklädda och det känns som de mer ”slarvigt” klädda. Från att alla skinheads har setts som 

rasister så verkar det som att det har kommit en större medvetenhet om att alla skinheads inte 

är rasister främst då kanske på grund utav medierna. Istället för att de skriver om en 

invandrarmisshandel utförd av ett skinhead, så skriver de att det är en rasist som utfört dådet. 

Denna medvetenhet har sakta spritt sig i samhället. Detta är ett faktum som de intervjuade 

håller med om. De känner att deras stil har blivit mer accepterad och att de kan gå på 

Drottninggatan i Norrköping ”utan att få en smäll på käften”. Mer om detta under den tredje 

frågan. 

 

Det är svårt att ge ett säkert svar på denna fråga då man självklart inte kan ge ett konkret och 

precist svar var brytningen kom, men man kan urskilja två perioder då rasism och olika 

skinheads gjorde en brytning möjlig. Då kulturen nästan försvann 1972 på grund av allt den 

blev förknippad med och i slutet av sjuttiotalet då nya och original skinheads slogs mot 

varandra. Det man dock kan säga är att skinheadskulturen länge varit och fortfarande är 

förknippad med rasism och så kanske inte utan anledning. Rasismen kom smygande in i 

rörelsen och bland många skinheads har den inte försvunnit. Men som man kan upprepa gång 

efter gång, skinheadskulturen var inte rasistisk från början och det finns många skinheads som 

inte är och aldrig har varit rasistiska. 
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Tredje Frågan 

Tredje frågan: Hur förhåller sig dagens icke-rasistiska skinheads till skinheadskulturens 

utveckling?, är en väldigt stor och omfattande fråga och därför kanske lite svårare att svara på. 

Ett väldigt tydligt exempel på hur dagens skinheads förhåller sig till skinheadskulturen är 

frågan om varför de icke-rasistiska skinheadsen använder samma attribut som de rasistiska, 

trots att de vet att de kan bli missuppfattade som rasister.  Denna fråga kommer således att 

behandlas lite mer ingående för att visa på de problem dagens icke-rasistiska skinheads har i 

relation till skinheadskulturens utveckling, men lite mer allmänna förhållningssätt och 

problem kommer också att redovisas. 

 

När det då gäller frågan om varför dagens icke-rasistiska skinheads använder attribut som gör 

att de kan bli beskyllda för att vara rasister är det även här svårt att ge ett så bra och 

sammanfattande svar som möjligt. Det handlar ju om olika människor med olika värderingar 

och tankar. Det man kan lite förenklat säga är att de som jag har intervjuat och inte är 

rasistiska skinheads utan som de säger ”opolitiska” ser sig själva som mer äkta skinheads än 

de rasistiska. Det är de som ligger närmast ursprungsskinheadsen och därför har störst 

berättigande till att kalla sig för skinheads. De vill inte se att skinheadsrörelsen bara blir 

förknippad med rasism. Många av de intervjuade har också svårt för att se hur de rasistiska 

skinheadsen kan vara skinheads med tanke på skinheadskulturens icke-rasistiska ursprung. 

 

Detta svarar på frågan varför de fortsätter att vara skinheads definierade gentemot de 

rasistiska skinheadsen men hur kan de fortsätta att vara skinheads gentemot allmänheten? 

Trots att de vet att de kan bli beskyllda för att vara något så hemskt som rasister? De 

intervjuade vill förklara det med att de inte vill att skinheadsrörelsen just ska bli förknippad 

med rasism och att de som icke- rasistiska skinheads motverkar det. Men det är förmodligen 

mer komplicerat än så. På frågan om att bli fruktade är något som de eftersträvar ger dom ett 

bestämt nej som svar. ”Det är precis som man skulle njuta av att vara hatad” svarar en av de 

intervjuade som exempel. Men på frågan om de skulle tycka att det skulle vara roligt om det 

helt plötsligt kom femtio nya icke- rasistiska skinheads till Norrköping ger dom andra svar. 

”Då hade den där sticka-i-ögonen potentialen försvunnit lite” och just den här ”sticka-i-

ögonen potentialen” ser dom som en anledning till att dom blev skinheads. En annan av de 

intervjuade säger att han tycker om att provocera men att det inte är därför han är skinheads. 

Så visst finns det ett visst mått av en skräckblandad förtjusning bland de intervjuade av att 
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vara skinheads och den respekt det medföljer. Och får de någon gång frågan om varför dom är 

skinheads så kan dom ju alltid svara att dom inte är rasister och får på så sätt ryggen fri. Så att 

de är skinheads har ju ett väldigt ädelt syfte som de själva gärna vill framhålla, att de vill 

hindra de rasistiska skinheadsen från att ta över den ursprungliga kulturen. Vad inte helt ut 

vill erkänna är att de är skinheads mycket på grund av den respekt och fruktan det medföljer. 

En fruktan och respekt som kan utnyttjas och missbrukas på olika sätt.  

 

Är då deras förhållningssätt försvarbart? Kan de fortsätta att vara skinheads trots att de blir 

beskyllda för att vara rasister? En väldigt svår fråga, men kanske både ja och nej. Är man 

skinheads för att ta tillbaka kulturen från de rasistiska skinheadsen och visa omvärlden att 

skinheadskulturen till en början inte var rasistisk så är det mer förståeligt. Då måste man 

också vara beredd på att man alltid måste försvara kulturen, trots att man får frågan för 

femtielfte gången i ordningen. Är man dock ett icke- rasistiskt skinhead för att provocera så 

visar man att man njuter av att bli hatad och fruktad och inte är värd att kallas skinhead. Det 

finns dock många problem med detta förhållningssätt då mycket med att vara skinheads just 

innebär att provocera. Att vara skinhead är att provocera, mot samhället, mot värderingar, mot 

allt.  

 

Eftersom de ofta får utstå både det ena och det andra har de intervjuade som grupp blivit 

väldigt sammansvetsade och de har verkligen blivit ett ”gäng” där mycket av de teorier som 

beskrivs under kapitlet Tidigare Forskning kan appliceras på. Av de tre sökarrörelser som 

beskrivs så är det väl främst den angående subjektivering (men även de andra två) som är 

mest aktuell. Ska man tolka gänget och medlemmarna i gänget på ett positivt sätt så kan man 

se skinheadsgänget som en plats där de verkligen kan ”komma nära sina egna känslor och sitt 

’sanna jag’” på ett sätt som de inte kunnat göra innan. I mångt och mycket stämmer det nog, 

men gängets täta sammanhållning och bestämda sätt om hur man ska vara kan nog lika gärna 

hålla tillbaka en och göra att man bara ”rättar in sig i ledet”. Gänget har nämligen en väldigt 

tydligen rangordning och det verkar svårt för de lite längre ner på rangordningen att göra sin 

röst hörd och att den ska betyda något. Från att kanske känna sig utanför i samhället och 

sedan hitta sina likar och kanske känna sig ännu mer utanför tillsammans med dom. Det här är 

kanske ett extremfall, gänget som blivit intervjuade har en väldigt tät sammanhållning och 

umgås inte med många utanför gänget. De känner varandra och ställer upp för varandra på 

både det ena och det andra, utan frågor. 
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När det gäller Ove Sernhedes tankar om reflexivitet är de väldigt intressanta. Sernhede 

beskriver olika ungdomskulturer och hur de vårdar och utgår ifrån respektive kulturs historia 

och på så sätt inte lyckas skapa sig en egen. Dessa teorier är väldigt lätt applicerbara på de 

intervjuade och deras förhållningssätt till skinheadskulturens ursprung. De vårdar verkligen 

skinheadskulturens historia och kanske på ett sådant extremt sätt att de själva inte kan skapa 

sin egen kultur, sin egen variant av skinheadskulturen. Det är svårt att hitta något unikt i deras 

sätt att vara skinhead utan man kan alltid hitta referenser till ursprungskulturen. 

 

För att belysa deras problem med att skapa en egen kultur kan några exempel göras. Det första 

exemplet är deras syn på olika sorters skinhead. De intervjuade tycker inte alls om att det 

finns så många olika skinheadsgrupper som det finns. ”När man har börjat kriga mot världen 

genom att kalla sig för skinnhuvud och sen starta inbördeskrig, det är så dumt att man bara 

exploderar” som en av de intervjuade uttrycker det. Men är inte det en naturlig reaktion? 

Olika grupper av skinheads har utvecklats från grundtanken och måhända försökt att anpassa 

sig mer till dagens samhälle. De intervjuade har kanske haft lite svårare med det. Ytterligare 

ett exempel på detta är deras kvinnosyn. De försöker använda sig av en mer traditionell 

mansroll och vill inte höra ”brudens kacklande” när de lyssnar på musik. Tjejer är flickvänner 

inte vänner. För skinheadskulturens framtida överlevande behövs kanske detta 

förhållningssätt anpassas till dagens samhälle. 

 

Det går att göra väldigt många exempel på deras förhållningssätt till skinheadskulturen och 

deras problem med att skapa sig en egen kultur. Musiken de lyssnar på är inte gjord efter –79 

och är den det så låter den ändå precis likadan. De klär sig precis likadant som 

ursprungsskinheaden, går på fotboll som de, dricker öl som de, umgås som de, slåss som de. 

Hade man fått jämföra ett skinheads från –69 och en av de intervjuade hade man förmodligen 

inte märkt någon skillnad, och det är väl kanske det de vill. För vad man kan säga till deras 

försvar är att de kanske inte vill att deras kultur och synen på den ska vara annorlunda än hur 

den var 1969. Det behövs dock kanske inte dras in absurdum. Det känns som de måste dricka 

öl, de måste gå på fotboll och de måste lyssna på samma musik. De blir nästan karikatyrer av 

de ursprungliga skinheadsen. De måste kanske inse att de inte bor i East End, London 1969 

utan Hageby, Norrköping 2003. 
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Vidare Forskning 

Efter att skrivit denna uppsats så är det många frågor som man upptäckt längs resans gång och 

som man skulle vilja studera lite närmare. En sådan fråga är exempelvis alla de olika sorters 

skinheads som finns, då speciellt Gay Skins och Skinettes. En kort redogörelse gjordes för 

vad det innebär att vara ett Gay Skin respektive Skinette, men det finns fruktansvärt många 

fler frågor som man skulle vilja ställa och diskutera. Hur trivs egentligen dessa två grupper i 

en sådan mansdominerad kultur och hur kan de fortsätta med att vara skinhead? Korta svar 

görs i uppsatsen till dessa frågor, men man skulle vilja undersöka det så mycket mer. Man 

skulle kunna skriva en helt ny uppsats då man bara tar upp dessa frågor. 

 

Ett annat fenomen som lite kanske kom som en överraskning under arbetets gång var det stora 

inflytande våldet hade och har på skinheadskulturen. Till en början hade jag bara åsikt att det 

var de rasistiska skinheadsen som var de stora våldsverkarna, men jag har fått revidera min 

uppfattning. Våld har alltid varit ett inslag i skinheadskulturen, oavsett om man var rasist eller 

inte. För att dra det till sin spets så skulle man kunna säga att de icke- rasistiska skinheadsen 

inriktar sitt våldsverkande på invandrare, medan de icke- rasistiska slåss med alla, oavsett ras. 

Riktigt så förenklat är det nu inte, men vad klart är är våldets stora inverkan på 

skinheadskulturen, en inverkan som man skulle vilja studera närmare.  

 

Det här är bara två frågor som väckt fler frågor än de som kanske besvaras i uppsatsen. Frågor 

som inte besvarats på grund av uppsatsens syfte och frågeställning, men som kanske skulle 

kunna ligga till grund för ytterligare forskning. 
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Slutord 
Arbetet med denna uppsats har varit väldigt intressant och inneburit en insikt i en ny kultur 

och värld, en insikt som man kanske inte skulle få någon möjlighet till annars. På grund av 

uppsatsen har jag lärt känna många nya spännande människor, människor som man kanske 

inte möter på Campus, och lärt mig mycket nytt om en kultur som jag trodde jag visste något 

om, men det visade sig att jag i själva verket bara hade skrapat på ytan. 

 

När det gäller uppsatsen genomförande och uppfyllandet av syftet och besvarandet av 

frågeställningen hoppas jag att jag gjort det väl. Det finns som skrivet är mycket mer som man 

skulle kunna ta upp, många fler frågor som behöver svar, men jag har försökt att göra en 

korrekt sammanfattning av skinheadskulturen. Och är det något som läsaren blir intresserad 

av och vill läsa mer om är det ju bara bra. 

 

Uppsatsens syfte var ju att försöka belysa skinheadskulturen och på så sätt få läsaren att förstå 

att alla skinheads inte är rasister. Jag hoppas att jag har lyckats med det, men jag hoppas också 

att insikten i det också inneburit en angenäm läsning på vägen. Det var det, och kom ihåg: 

”Boots and braces, don´t make a racist!” 
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