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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att utröna vad det innebär att vara punkare i 

Linköping, Sverige idag. Detta har gjorts med utgångspunkt i intervjuer med 

informanter om ett antal ämnen. De ämnen som behandlas är Utseende och 

värderingar. Ämnet ”värderingar” är omfattande, men är främst inriktat på D.I.Y-ideal 

och tankar om jämställdhet.

D.I.Y-idealen (dvs. gör det själv-idealen) är viktiga. Informanterna är mer eller 

mindre involverade i nätverk i vilka skivbolag, band, publikationer i form av fanzines 

och annat ingår.

Detta och annat som tas upp visar på en bild av punkare som inte 

överensstämmer med den traditionella bilden. Informanterna anser inte själva att de är 

och ser ut som de tror att andra anser att punkare ska vara och se ut. Den vanliga 

bilden av punkare är felaktig.
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Förord

Att identifiera sig med en subkultur kan för många vara en väldigt viktig del av 

livet. För mig har det medfört nya synsätt på nästan alla områden i livet, jag kan 

tydligt se hur min egen inställning till det mesta är färgat av subkulturen och dess 

värderingar. Att välja detta som ämne för min uppsats var därför inte helt lätt. Mina 

egna krav på mig själv har höjts avsevärt av ämnesvalet och om någon anser att jag 

förmedlat en felaktig bild av scenen vill jag passa på att be om ursäkt, jag har gjort 

mitt bästa och jag tror faktiskt att jag kunnat förmedla en bra bild av vad punk, D.I.Y 

och hardcore är.

Att skriva denna uppsats hade varit omöjligt utan mina informanter som tog sig 

tid till att ställa upp på mina intervjuer. Jag vill tacka er för det, dels för att ni gjort det 

möjligt för mig att skriva denna uppsats och dels för att våra samtal har varit 

underhållande, lärorika och intressanta i sig själva.

Jag vill även tacka alla andra som har med scenen att göra. Ni som sätter upp 

spelningar, ni som skriver fanzines, ni som spelar i band och alla ni andra. Det är om 

er som uppsatsen handlar och utan er hade den inte heller funnits. Tack.

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Björn Alm, för goda råd, 

perspektiv, tips och idéer. 
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Inledning

Tolkningen av ”punk” är i sammanhanget viktig. Avses härmed en livstil, ett 

klädmode, moraliska/politiska värderingar, attityd till konsten eller musikalisk 

uttryckspotential? (Brolinson 1990: 321)

På den direkta frågan om de tror att icke-punkare egentligen vet något om vad 

de och deras subkultur egentligen står för och innebär svarade mina informanter i 

allmänhet nej. Förmodligen så har de rätt. När de flesta av oss tänker på punk tänker 

vi på tuppkammar, nitar, ogenomtänkt provokation och möjligen Joakim Thåström. 

Varifrån dessa associationer egentligen kommer är omöjligt att säga, kvarstår gör 

dock det faktum att de inte har mycket med verkligheten att göra.

Informanternas självbild och syn på den egna subkulturen skiljer sig från den 

bild som de tror att människor i allmänhet har av punk, vilket är upptakten till syftet 

med denna uppsats.

Om den allmänt vedertagna bilden av punk inte överensstämmer med hur 

punken faktiskt ser ut idag, vad innebär det då att vara punkare idag?

Syftet med denna uppsats är att utröna hur punken som subkultur ter sig idag. 

Med tanke på den mycket begränsade tiden och textutrymmet som finns att disponera 

kan detta inte göras utan att först sätta upp begränsningar för vad som avses studeras.

Till att börja med så fokuserar uppsatsen på en punkscen som är mer eller 

mindre underground. Alltså utesluts exempelvis MTV-artister som möjligen 

marknadsförs som punk, men som inte kan sägas tillhöra den punkscen som mina 

informanter tillhör.

Det är heller inte så att den handfull informanter jag använt mig av 

nödvändigtvis är representativa för alla som deltar i punkscenen, med tanke på att den 

kan sägas vara internationell. Alla informanter har dock koppling till den lokala 

scenen i Linköping och kan kanske sägas representera den, i någon mån. Mer om 

informanternas representativitet i metodavsnittet nedan. 

Formulerat i en mening kan syftet med denna uppsats alltså vara detta: Att 

utröna vad det innebär att vara punkare idag, för ett antal individer i punkscenen i 

Linköping.
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Metod, Informanter och urval

För att kunna presentera en bild av punkscenen idag har jag använt mig av 

intervjuer med fyra olika informanter och ett antal skrivna källor som berör ämnet.

Intervjuerna har ägt rum vid olika tillfällen och på olika platser, hemma hos 

informanten, hemma hos mig eller på Skylten, som är en konsertlokal i Linköping.

Varje informant har intervjuats vid ett tillfälle, även om längden på intervjuerna 

varierat informanterna emellan. Tre av intervjuerna var omkring en timme långa, eller 

strax under, medan den fjärde blev ca dubbelt så lång. Att den fjärde intervjun blev 

dubbelt så lång som de andra tre berodde, upplever jag, på att den informanten hade 

mest och mest omväxlande erfarenhet av punkscenens olika sidor, kanske pga. ett 

väldigt stort engagemang. Dessutom tycktes den informanten ha reflekterat i högre 

grad än de andra över sin egen subkultur, även om jag över lag förvånades över att 

alla informanter faktiskt reflekterat i hög grad över sig själva och punken.

Gemensamt för alla intervjuer var att endas jag och den aktuelle informanten 

var närvarande och att de spelades in med hjälp av ett ljudinspelningsprogram på min 

bärbara dator. Reaktionerna på datorn varierade informanterna emellan. Någon 

tycktes inte märka av dess närvaro alls, medan den i ett annat fall kändes som ett 

störande moment. Rent tekniskt fungerade ljudupptagningen dock problemfritt.

En av intervjuerna transkriberade jag. Detta visade sig dock vara allt för 

tidskrävande, vilket ledde mig till att endast lyssna igenom de andra tre medan jag 

kontinuerligt skrev ner sammanfattningar av vad som sades, tillsammans med 

tidsangivelser på väl valda ställen. Detta fungerade problemfritt när jag sedan skulle 

använda mig av informationen.

Valet av informanter får sägas ha varit mer eller mindre godtyckligt. 

Gemensamt för informanterna är som ovan nämnt att samtliga bor i eller omkring 

Linköping. Ingen av dem hör heller till den yngsta gruppen i punkscenen och Kalle 

kan nästan sägas vara gammal, eftersom medelåldern bland punkare är relativt låg. Att 

tre av fyra av informanterna är killar/män är förmodligen ganska representativt. Det 

finns över lag fler killar än tjejer som är aktiva i punkscenen, och även om det 

naturligtvis inte går att prata om några exakta proportioner så har killarnas majoritet 

konstaterats även av andra (Sager 2002: 5).
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Utöver detta kan det sägas att alla fyra informanter hör till en tydligt politisk del 

av scenen. Detta till skillnad från mindre politiska delar av hardcore-scenen som dessa 

informanter inte alls kan sägas representera på något sätt. Här följer en presentation av 

informanterna.

Kalle är närmare 30 år gammal och aktiv på flera sätt i punkscenen. Han spelar 

i två olika band och brukar dessutom vara med och arrangera spelningar i Linköping. 

Ett av hans band var nyligen ute på en europaturné och han är snart på väg ut i Europa 

igen som stand-in-sångare i ett annat svenskt punkband. Punkare har han varit sedan 

någon gång i högstadiet och den politiska medvetenhet som han kopplar till att han är 

punkare började komma någon gång under gymnasietiden.

Anders är runt tjugo år gammal. Den senaste tiden har han inte varit speciellt 

engagerad i scenen, men han går fortfarande på konserter och förr brukade han vara 

med att arrangera konserter. Under en kort tid spelade han dessutom i ett band. D.I.Y-

sidan av punken upptäckte Anders på allvar under sin gymnasietid.

Linus är omkring 25 är gammal och spelar i flera band. Han arbetar som 

fritidspedagog i ett område av staden som generellt sett tillhör socialgrupp tre, något 

som han ser som ett medvetet val. Politik och musik är något som han fått sedan 

barnsben, via den progg som hans föräldrar lyssnade på. Numera tycker han 

fortfarande att det är viktigt att uttrycka sitt engagemang och sina åsikter via musiken.

Lina är också omkring tjugo år gammal. Punken upptäckte hon när hon gick i 

högstadiet via kompisar. Sedan dess tycker hon själv att hon har utvecklats som 

person och som punkare till att bli mer politiskt medveten och även i sitt 

musiklyssnande. 

Disposition

Under rubriken bakgrund går jag igenom begrepp och annat som ger en 

grundläggande inblick i den värld som mina informanter rör sig i. Detta följs av en 

beskrivning av hur informanterna tror att icke-punkare ser dem under rubriken ”Den 

vanliga uppfattningen”.

Det följande avsnittet, ”D.I.Y – Do It Yourself” är det största och viktigaste 

avsnittet i uppsatsen. Det handlar om den D.I.Y-kultur och –etik som är viktig för 

informanterna och i hög grad är vad som skiljer deras subkultur från mainstreamen.
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Avsnittet ”Jämställdhet och hierarkier” handlar om attityden till jämställdhet, 

främst mellan könen, som råder i punkscenen. Avsnittet handlar även om den kritik 

som inom scenen finns mot rådande förhållanden och visar därmed också på ett 

område där teori och praktik inte överensstämmer med varandra.

Före slutsatsen kommer stycket ”Utseende och stil” som behandlar 

informanternas attityd till klädsel och utseende i relation till punken och även vilka 

reaktioner de fått från omgivningen på deras i vissa fall utstickande utseenden.

Slutsatsen väger samman de ovanstående avsnitten till en helhetsbild av hur 

informanterna ser på sin subkultur, i någon mån kontrasterat mot andra bilder av 

punk.

Kvarvarande sidutrymme innehåller källhänvisningar och hänvisningar till 

internetadresser som används i uppsatsen.

Bakgrund

Ämnet som behandlas i denna uppsats är punk, vilket inte är ett helt 

oproblematiskt begrepp. Det är enkelt att säga att mina informanterna som intervjuas 

är punkare, det vidhåller de också själva, men samtidigt är det något som i dag inte 

säger speciellt mycket. När informanterna säger att de är punkare menar de egentligen 

något mer precist. Om de skulle förknippas med genres så skulle de kunna sägas höra 

till den grupp människor som förknippas med kängpunken eller crustpunken. 

Kängpunk och crustpunk, eller helt enkelt käng eller crust kan sägas vara genres, men 

är egentligen ganska mycket mer. Gemensamt för båda genres är att musiken är 

väldigt svårgenomtränglig. Istället för att sjunga skriker man vanligen fram texterna 

helt atonalt. Detta sker vanligen över enkla, distade gitarriff och trummor som 

vanligen spelar en väldigt karaktäristisk s.k. d-takt. (URL6)

Crust och käng kan i sin tur sägas vara undergenres till hardcore eller hardcore-

punken och informanterna är alltså i viss mån vad man kallar för hardcore-kids. Exakt 

var gränserna går mellan vad som är hardcore, crust och käng är inte helt tydligt. 

Musikaliskt så kan skillnaderna vara stora, men tempot är nästan alltid högt och 

texterna skriks nästan alltid fram. 
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Idémässigt är skillnaderna också stora. Vissa delar av crusten och kängpunken 

kan direkt kopplas till aktivistkultur och politisk medvetenhet, medan de delar av 

hardcore-scenen som har minst gemensamt med detta kan vara förknippade med 

åsikter som nästan är diametralt motsatta.

I allt detta platsar alltså informanterna in i den mer politiska delen av punk- och 

hardcore-scenen. Det innebär att de rör sig i kretsar där man i allmänhet har 

feministiska värderingar, där veganism är vanligt och där många kallar sig för 

anarkister.

Värderingar

Den vanliga uppfattningen

Intervjuare: Att bero på… att bero på politik igen och att påverka och sådär.  

Tror du att, om du möter en människa på gatan, bara vem som helst, som inte är  

insatt. Vad… tror du att dom har en korrekt bild av vad du och kanske andra punkare 

inom, alltså, din scen, tycker och tänker och står för och lyssnar på för musik och 

sådär?

Kalle: Om dom vet det… eller.. ja.. Nej, det tror jag inte. […] Nej, jag… jag 

tror inte att… Sådär i det stora allmänna så tror jag faktiskt inte att folk riktigt har den 

här tanken om punk och politik, riktigt [som någonting som hör samman].

Nej…

Kalle: Utan folk är nog ganska inkörda i de här.. vad man nu ska kalla det för.. 

Sex Pistols, mtv-punk, eller vad som helst. Att det bara är något provocerande. 

Att den breda allmänheten inte har någon nämnvärd insikt i en subkultur som är 

underground är givet. För att ställa D.I.Y-punken i relation till något är det dock 

intressant att titta på hur andra ser på och har sett på punk.

Kalle har sannolikt rätt i att de flesta förknippar punk med ogenomtänkt 

provokation, en form av lika ogenomtänkt anarkism och vulgariteter. Lina ger ett 

liknande svar på samma fråga och såväl akademiska som icke-akademiska texter har 
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denna syn på punk i allmänhet, ett exempel är onlineuppslagsverket Wikipedia, som 

visserligen länkar vidare till hardcore, kängpunk, crust och så vidare, men som under 

uppslagsordet punk ger den vanliga bilden av den destruktiva 77-punken.(URL5). 

Ett annat exempel är den visserligen föråldrade avhandlingen ”Punkare och 

skinheads”, som handlar om ungdomsgäng på 80-talet. Bland annat återfinns en tabell 

som redovisar att punkare har en ideologi som bl.a. består av anarki, förfall och apati, 

alltså ungefär vad Kalle och Lina tror att icke-punkare anser om punk. I samma tabell 

redovisas också vilken typ av vapen som punkare brukar använda sig av. (Ferrer 

1983: 173)

Andra använder begreppet ”punk” för att tala om en rörelse som existerade en 

kort tid någon gång i slutet av 1970-talet, snarare än något samtida (Henry 1989: 1). I 

många fall verkar det som om detta är den allmänna uppfattningen och i hög grad 

verkar det därför som att Kalle och Lina har en sann bild av vad den stora massan vet 

om punk.

D.I.Y – Do It Yourself

På frågan om hur det faktum att han är punkare påverkar honom i det vardagliga 

livet svarar Kalle att det viktiga och mest påtagliga i hans liv nu för tiden är D.I.Y och 

vad det för med sig.

Som exempel på hur D.I.Y-ideal och etik får konsekvenser tar han upp en så 

banal sak som att han tycker att det är viktigt att baka sitt eget bröd istället för att köpa 

färdigbakat. Ett annat exempel som han tar upp är att han brukar försöka lära sig att 

laga sin bil om den går sönder, snarare att lämna in den till en verkstad, och att han 

hellre lär sig att laga saker som går sönder i hemmet än anlitar en hantverkare. Att lära 

sig att göra sådana ganska vardagliga saker själv är för Kalle ett sätt att ta tillbaka den 

makt som andra människor (exempelvis hantverkare och bilmekaniker) har i hans 

vardag.

Även om Kalle är den av informanterna som låter D.I.Y. få mest praktisk 

betydelse i vardagslivet är ämnet något som berör alla i scenen. Skivor släpps av 

skivbolag som drivs enligt D.I.Y-principer med ideellt arbete. Andra skriver fanzines 

som för ut nyheter, intervjuer och recensioner till scenen. Både fanzines och skivor får 
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via scenens distributionssystem spridning över stora delar av världen. Ett av de största 

fanzinen, Maximum Rock’n’Roll, har distribution på så skilda platser i världen som 

USA, Kanada, Australien, stora delar av Europa, Ryssland, Singapore, Malaysia, 

Brasilien och naturligtvis även i Sverige (URL1). Distributionsnätet är så omfattande 

att informanterna till och med har tillgång till MRR i Linköping, via en lokal 

distro.(URL2).

S.k. distros är de enheter som distributionsnätet utgörs av. Distros kan drivas 

fristående eller i anslutning till skivutgivning och består helt enkelt av ett lager med 

varor till försäljning. Den som driver en distro handlar alltså med diverse varor i 

D.I.Y-världen, som t.ex. skivor, t-shirts med bandtryck, patchar (tygmärken med tryck 

på), fanzines, m.m. Numera är det inte ovanligt att distros sköter sin försäljning över 

Internet, vilket ger ett väldigt stort teoretiskt spridningsområde. Det är också vanligt 

att distros sköter sin försäljning på punkspelningar, genom att helt enkelt ställa sina 

varor på ett bord och bjuda ut dem till försäljning. Nya varor införskaffar en distro 

genom att köpa eller byta till sig dessa från producenten eller en annan distro.

Det finns ett stort antal distros, och omfattningen av verksamheten varierar 

mycket distrona emellan. Ovan nämnda PNC-media består i praktiken av ett par 

resväskor med fanzines och annat, och ett par backar med skivor, som vanligtvis står 

på två ganska små bord på spelstället Skylten i Linköping, medan större distros som 

t.ex. svenska Wasted Sounds har hundratals eller tusentals titlar i lager (URL4).

Genom D.I.Y-nätverken förmedlas också olika typer av kontakter, via t.ex. 

fanzines (Duncombe 2002: 45). Detta har numera tagits ett steg längre. ”Book your 

own fuckin’ life” som från början var en kontaktförmedling i MRR är numera en 

webbsida där den som vill kan söka efter exempelvis band, spelställen, fanzines, 

distros eller människor som erbjuder gratis boende åt människor som är på resande fot 

(URL3). Kalle pratar om detta, och om fördelarna med att åka på turné.

Eller bara den saken, vafan, jag var ute och såg halva Europa i somras för… ja, jag 

lade väl ut.. vad blev det då… sjuhundra spänn, plus lite mat och… nej inte så mycket 

mat, men sjuhundra spänn plus lite.. ah.. skräp, liksom, småkostnader. Men i övrigt så 

fick jag liksom nästan tre veckors semester runt Europa, för säg en tusenlapp […]

Så bara det liksom, att få se världen utan att lägga en massa pengar på det. Det är ju 

asskönt. Och där tror jag verkligen att punkvärlden är bra och lite bortskämt på det 
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sättet. Ta bara sådana här grejer som Book Your Own Fuckin Life, t.ex. Där folk 

lägger in sina adresser, osv., antingen för att det är spelställen eller privatpersoner som 

tycker att kom och hälsa på oss och bo hos oss om ni ska på semester här, och sådana 

saker. Hela det nätverket är ju helt fantastiskt.

Kalle turnerade alltså i Europa i nära på tre veckor med sitt band. Turnén 

bokads via de nätverk som finns inom scenen, vilket visar på hur omfattande de är.

Just D.I.Y-delen av scenen är lockande för många. Vissa som beskriver hur de 

kom in i scenen pratar om hur de blev imponerade D.I.Y-aktiviteter som 

skivutgivning eller fanzineskapande. Detta eftersom kontrasten är så stor mot resten 

av samhället där exempelvis skivutgivning är något som bara stora företag sysslar 

med.

Anna Sager, som i sin uppsats Den politiska subkulturens paradoxer har 

behandlat bl.a. D.I.Y låter sin informant ”Anna” kommentera detta.

Folk hade egna skivbolag, förut hade man bilden att skivbolag var något stort som rika 

människor hade, så såg man på det innan, men nu gjorde folk egna skivor, dom tryckte 

och så, hela göra det själv grejen. Där introducerades hela grejen. Man tänkte att ”wow 

har den här gjort ett fanzine, har dom här startat ett band, det vill jag också göra”. 

(Sager 2002: 17)

Att saker gör i enlighet med D.I.Y-principer har olika typer av idémässiga 

bakgrunder. Ett exempel på detta kan vara att man anser att D.I.Y är det samma som 

oberoende, och förknippar det med en sorts äkthet som man anser att exempelvis 

kommersiella band, skivbolag eller tidningar inte kan uppnå. Anders, om varför det 

finns ett egenvärde i att saker görs enligt D.I.Y-principer.

Därför att då vet man per definition att det inte egentligen är någon marketing 

inblandad annat än på gräsrotsnivå, alltså man ringer upp polaren och säger whats up? 

Har du hört att Kaj [som driver Wasted Sounds] har släppt något nytt?

Det är på något sätt fritt från… alltså, även om det visst kan existera ett 

”vinsttänkande”, men det är inte så jävla konstigt, vem fan tycker om att förlora 

pengar, ärligt talat, tyvärr alltså, men går man in för att släppa en skiva eller göra ett 

fanzine med intentionen att gå back är man sjuk i huvudet, tyvärr, punk eller inte punk. 

Det är bara.. that’s just bad buissness.
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Men det känns generellt sett som att det finns någon slags avsteg från bil- och 

telefonförsäljning och fancy pants marketing och likadant att det inte finns något såhär 

underliggande cyniskt heller, jamen tänk Joe Camel eller kinder leksaksägg. Det känns 

på något sätt ärligt och opretentiöst. Det här har jag gjort med mina händer, vill du 

köpa det av mig? Inte som ”det här har jag hört talas om ska vara världens klös 

[imitation av katt] färgad vinyl va.. Just egenvärdet ligger i att det är väldigt äkta.

Just äkthet och trovärdighet är teman som flera av informanterna återkommer 

till när de talar om varför det är viktigt med D.I.Y. Lina tycker att band med en viss 

typ av politiska budskap måste vara D.I.Y för att framstå som trovärdiga, vilket alla 

informanter håller med om. Anders tycker alltså att det är bra att cynisk 

marknadsföring inte förekommer i D.I.Y-världen. 

Linus pekar dock på baksidorna med detta. Trots att han anser att trovärdighet 

för exempelvis ett band är intimt förknippat med att bandet i fråga är D.I.Y. så anser 

han att mer kommersiella band är något utav ett nödvändigt ont. Band som inte är 

D.I.Y. kan få stor spridning och fungera som en inkörsport till punken, eftersom de är 

lättare att hitta än D.I.Y-band som inte når ut till andra än de redan invigda. Ur det 

perspektivet kan han tycka att valet mellan att vara D.I.Y och att sälja ut inte 

nödvändigtvis är enkelt. Att å ens sidan stå fast vid sina principer och behålla sin 

trovärdighet och att å andra sidan kunna nå ut till en större grupp människor och 

dessutom kanske kunna ha musiken som ett sätt att försörja sig. Möjligheten att nå en 

större publik var f.ö. Sex Pistols försvar när de anklagades för att ha sålt ut i samband 

med att de skrev kontrakt med EMI records (Henry 1989: 86).

Att sälja ut är något som fördöms universellt i punkscenen, inte bara av mina 

informanter. Stora skivbolag som ingår i multinationella koncerner inom 

nöjesindustrin anses av många förstöra de punkband som de signar. De krav som 

ställs av sådana skivbolag är helt enkelt inte förenliga med att spela trovärdig punk 

och för att kunna släppa skivor på ett sådant bolag anser många att punkband måste 

låta sin musik bli urvattnad och intetsägande. Andra menar dock att det är omöjligt att 

totalt begränsa ett bands oberoende och kreativitet oavsett vilka restriktioner som 

används. Hur det än må vara så är det ett faktum att ”att sälja ut” är det värsta ett 

punkband anses kunna göra. Vissa menar också att just detta leder till utveckling i 
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punkscenen, eftersom musiken helt tiden förändras för att inte bli anpassningsbar till 

de stora skivbolagens exploatering. (Mallot & Peña 2004: 52)

Det är alltså oberoende från andras inflytande (t.ex. inflytande från skivbolag) 

som D.I.Y ger för de som väljer att använda det som metod och det är detta oberoende 

som Anders, Lina, Kalle och Linus tycker är viktigt för att skapa trovärdighet.

I linje med detta har det menats att D.I.Y. är en kritik av den passiva 

konsumtion som är allenarådande inom mainstreamen. I den kritiken skapas dock en 

helt egen, alternativ kultur (Duncombe 2002: 117). Att detta är fallet med D.I.Y i 

punkscenen blir tydligt i exemplen ovan Att D.I.Y. kan vara en kritik mot 

konsumtionssamhället blir ibland även det tydligt hos informanterna. Kalle, om varför 

han anser att D.I.Y. är viktigt:

Och jag tror att just gör det själv-attityden är så jävla viktig på så jävla många plan. 

Och framför allt idag när folk verkligen inte kan ett jävla skit om någonting i sina egna 

liv, liksom. Normalt så måste du ringa en jävla hantverkare för att fixa vad som helst 

som har gått sönder i din lägenhet, liksom. Fast det egentligen är enkla jävla skitsaker 

som man kan lära sig på en kvart, liksom, och så kan du det resten av livet.

Här kommer Kalle in på något som överlappar med mainstream-kulturen. Begreppet 

D.I.Y. används inte bara i punkscenen, utan är som bekant vanligt även i samhället i 

stort, ofta förknippat med just hantverkararbeten och vad som på engelska kallas för 

”home improvement”, dvs. renoveringar och förbättringar av bostaden. Även om 

Kalle säkert skulle ta avstånd från den kulturen så delar han åsikt med den när han 

anser att människor i allmänhet bör kunna reparera saker i sin vardag utan hjälp av 

hantverkare. Inom punken är dock D.I.Y, vilket framgår ovan, inte begränsat till detta. 

En annan skillnad mot mainstreamen är att D.I.Y i punkscenen används som ett medel 

får att nå målet om oberoende. Den som ger ut sin skiva på ett D.I.Y-bolag riskerar 

inte att utsättas för den press som traditionella skivbolag anses utöva på sina artister 

för att anpassa dem till marknaden. I punken värld handlar D.I.Y-ideal om oberoende, 

medan det i mainstreamhen handlar om en hobby eller ett sätt att spara pengar.
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Jämställdhet och hierarkier

En del av de politiska ideal som är förknippad med punk/hardcore-scenen 

handlar om feminism och jämställdhet. Anders tar upp detta som en av de viktigare 

frågorna som han anser att han tagit ställning i utifrån sin subkulturella tillhörighet. 

Även de andra informanterna ser detta som något mycket viktigt, och deras åsikter 

förefaller vara ganska så lika när det gäller dessa frågor. Linus är dock tydlig med att 

påpeka att hans grundsyn egentligen medför jämställdhet mellan könen, eftersom den 

motsätter sig alla former av förtryck, något som också Kalle anser.

Kalle tar upp ämnena sexism och homofobi ganska grundligt. Han tar upp 

exempel på band som spelat i Linköping som betett sig illa och säger att den sortens 

beteende är något som inte borde accepteras i scenen, även om det kanske var 

vanligare förr. Som ett gott exempel tar han upp punkfestivalen K-Town i 

Köpenhamn, där man helt enkelt kastar ut människor som förmedlar icke acceptabla 

budskap på ett eller annat sätt. På samma sätt menar han också att han kan bli glad av 

att läsa i ett zine att de inte tar in material som är sexistisk, rasistiskt eller 

homofobiskt.

I den här frågan är Kalle dock lite kluven. Han anser naturligtvis att sexism, 

rasism och homofobi är oacceptabelt, men tycker samtidigt att det är fel att försöka 

vara den som stiftar regler som gäller för scenen. Han uttrycker det som att det inte 

borde finnas några tio budord för punkscenen, även om han ibland kan tänka sig att 

det vore bättre med sådana regler.

Även om de flesta inom scenen alltså ställer upp på åsikter om jämställdhet och 

feminism är teori och praktik inte alltid helt sammanhängande. Kalle berättar att 

många tjejer inom scenen har ansett att de, just på grund av att de är tjejer, inte får 

samma utrymme som killar får. Det har menats att det faktiskt finns statushierarkier 

som det är mycket lättare för killar att klättra i och hålla sig kvar i.

Detta ämne behandlas av Anna Sager i hennes c-uppsats Den politiska 

subkulturens paradoxer. Sager är själv insatt i scenen och skriver alltså från ett 

inifrånperspektiv, men baserar sin uppsats på informantintervjuer. Sagers slutsats är i 

korthet att det finns hierarkier inom scenen och att tjejer är utestängda från 

toppnivåerna av dessa eller i alla fall att de har svårare att nå dit. (Sager 2002: 43) 

Samtidigt konstaterar hon att det har skett en väldig förbättring på området.
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Det fält som från början var helt manligt, där tjejerna stod och höll i killarnas jackor 

vid sidan av scenen eller längst bak i lokalen och inte riktigt vågade sig på saker och 

ting, är nu en subkultur där tjejer har nästa lika stor chans att lyckas med något som 

killar har, förutom på vissa punkter som jag kommenterat i uppsatsen. (Sager 2002: 43)

De områden som fortfarande är oåtkomliga för tjejer är alltså toppositionerna i 

hierarkierna. (Sager 2002: 43)

Intressant nog så återfinns nästan exakt samma citat i en uppsats som handlar 

om kvinnliga punkare i England.

Unfortunately, an element of this [att kvinnor socialiseras till att vara passiva] remains 

in punk with women being passive observers and men still expecting us to hold their 

coats while they assert their masculinity in the pit. (Liptrot 2004: 34f)

När jag frågar Lina om hennes erfarenheter som tjej i scenen möts jag av en 

blandad bild. Hon anser inte att det var speciellt svårt för henne som tjej att komma in 

i subkulturen. Detta tillskriver hon delvis till det faktum att det fanns ganska många 

tjejer inom scenen vid den tid hon själv började intressera sig och att hon lärde känna 

många tjejer redan från början. Hon tror också att det hade varit annorlunda om det 

inte hade funnits lika mycket tjejer i scenen.

Rent allmänt tycker hon dock att det finns problem. Trots den allmänt positiva 

attityden till feminism och jämställdhet har hon träffat killar inom scenen som 

verkligen inte levt upp till de ideal som finns. Hon tycker t.ex. att vissa killar som hon 

har mött behandlar kvinnor som objekt.

Inte heller anser hon att de problem som faktiskt finns diskuteras tillräckligt, 

kanske eftersom killarna i scenen har svårt att sätta sig in i hur det faktiskt är att vara 

tjej. Just problemet med att killar i scenen inte har samma erfarenheter som tjejer tas 

upp även av Sagers informanter.

[Informanten] beskriver i det ovanstående stycket med stor frustration att de män som 

försöker föreställa sig som feministiska faktiskt inte har den erfarenhetsbaserade grund 

som hon har, av hur det egentligen är att vara tjej och de känslor och upplevelser som 

blir produkten av socialisationen. (Sager 2002: 35)
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Kalle är också inne på samma spår. Han konstaterar att han genom hela sitt liv 

alltid tagit den plats han velat ha, vilket han tror medför att han kan ha svårt att se när 

andra inte blir tagna på allvar eller lyssnade på. I den här passagen funderar han över 

detta och över hierarkier i scenen.

Till exempel så hade vi, vid något tillfälle så kom det igång en ganska rejäl diskussion 

i musikföreningen om… det var några tjejer som hade börjat engagera sig och ville 

engagera sig, men tyckte att.. att dom blev liksom, ja att folk inte lyssnade på dom och 

att dom blev lite motarbetade till och med och att dom blev… inte fick prata på mötena 

och att folk inte lyssnade på dom när dom väl pratade och lite sånt där. Och jag blev 

helt chockad först, när det dök upp och tänkte att vafan, vad är det här liksom, så 

funkar det väl inte? Vi har väl en liksom, i alla fall tankemässigt ganska jämställd 

förening, tänkte jag. Och att det finns plats för alla som vill, men så började jag liksom 

titta på det och vi hade en del diskussioner och… om det… då inser man mer och mer 

att nej, vafan, det här stämmer ju, liksom. Dom får verkligen inte säga saker, eller när 

dom gör det så är det faktiskt ingen som lyssnar riktigt Och det finns en massa sådana 

fåniga grejer, liksom, att du måste lyssna på de här banden för att ha något vettigt att 

säga, eller du måste åtminstone ha hört de här och de här.

Kalle säger alltså att han innan diskussionerna uppkom tänkte sig att 

musikföreningen som han är aktiv i var ganska jämställd och att de ideal som han och 

andra i föreningen har och hade om jämställdhet faktiskt efterlevdes. 

Kalles tankar om musikföreningen verkar också vara applicerbara på scenen i 

stort. Trots att så gott som alla säger sig stå för jämställdhet i en eller annan form 

finns det många exempel på att det i praktiken inte fungerar som det enligt idealen 

borde fungera. Detta tycks gälla både på olika håll i Sverige, men också i andra 

länder.

Utvecklingen tycks dock peka mot att praktiken närmar sig idealet. Sager 

konstaterar att tjejerna inte längre står vid sidan av och håller i sina pojkvänners 

jackor utan faktiskt engagerar sig själva på nästan samma villkor som killarna i 

scenen.

Erfarenheterna varierar också från person till person. Lina upplever inte alls att 

hon haft det svårare att bli en del av scenen pga. sitt kön på samma sätt som vissa av 

Sagers informanter eller de tjejer som upplevde att de inte blev tagna på allvar i 
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Kalles musikförening. Den sammantagna helhetsbilden som ges är dock att det i 

punkscenen finns problem med jämställdhet, trots att de flesta i scenen anser sig vara 

medvetna om dessa frågor och motsätter sig sådan ojämlikhet.

Utseende och stil

In most cases, it is the subculture’s stylistic innovations
which first attract the media’s attention. (Hebdige 1979: 93)

I ”Punkare och Skinheads” beskrivs traditionellt punkmode som en mänsklig 

form av mimikry och som ett sätt för punkare att skydda sig mot samhället (Ferrer 

1983: 106f). Det vanliga sättet att se på traditionellt punkmode tycks dock vara att se 

det som ett sätt att provocera sin omgivning.¨

Punk fashion drew on cultural sore points such as sadomasochism. Bondage wear, 

chains, heavy leathers, and other S & M paraphernalia were popular, as well as new variations 

on the theme, including razor-blade jewelry and safety pins worn through flesh. The idea was to 

look as horrifyingly repuglant as possible. (Henry: 2)

När mina informanter pratar om hur de klär sig tycker egentligen ingen av dem 

att de klär sig som punkare anses göra. Kalle säger att det visserligen beror på vilka 

byxor han råkar dra på sig den dagen, men samtidigt att han för det mesta inte ”ser 

speciellt punk ut”.

Det gäller samtliga informanter. Ingen av dem har tuppkam eller någon annan 

frisyr som förknippas med punkare, utom möjligen dreadlocks. Ingen av dem har 

heller färgat hår, ingen har speciellt mycket nitar eller läderjackor med bandnamn 

kladdade på.

Vad som däremot är vanligt är t-shirts med motiv relaterade till punkband och 

patches, dvs. tygmärken med något bands logga på. I övrigt är mina informanter 

ganska olikt klädda sinsemellan. Det enda tydliga genomgående draget tycks vara att 

ingen ser speciellt vanlig ut. Då jag träffar informanterna med en relativt stor 

regelbundenhet vet jag också att deras klädsel varierar.
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Vid intervjutillfället var Kalle klädd i en röd t-shirt med tryck och ett par grå 

byxor som han själv beskrev som ”gubbyxor” som vid något tillfälle hade lagats. 

Trycker på t-shirten föreställde en logotyp tillhörande det franska punkbandet La 

Fraction. Hans frisyr bestod av ca 2-3 dm långa dreadlocks i Kalles naturliga hårfärg. 

Andra utmärkande drag var diverse tatueringar på ena armen.

Lina såg lite annorlunda ut. Vid intervjutillfället var hon klädd i en svart 

munktröja med diverse patchar på och ett par svarta, ganska pösiga byxor. Inte heller 

hon hade färgat hår, utan hade sin naturliga mörka hårfärg. Även hon hade 

dreadlocks, fast kortare än Kalles. Över lag såg Kalle och Lina ganska olika ut 

klädseln, de hade valt olika färger och olika typer av plagg, även om ingen av dem såg 

speciellt formellt klädd ut. Ingen av dem hade heller kläder som såg speciellt dyra ut.

Klädvalet skiljer sig alltså åt, men tankarna kring varför de klär sig som de gör 

följer dock likartade mönster hos samtliga informanter. Det genomgående draget är att 

ingen anser att punkkulturen bör diktera klädval. En tuppkam eller något annat 

punkattribut har man eftersom man tycker att det är snyggt och inte för att det ”är 

punk”.

Kopplingen mellan punken, utseendet och kläderna finns dock 

fortfarande där, även om den inte är så direkt som i fallet med t.ex. tuppkammar. 

Kalle tycker att punken har influerat hans sätt att klä sig på mindre direkta sätt. Som 

exempel tar han upp att han inte ser det som ett självändamål att ha hela och rena 

kläder på sig. Det väsentliga för Kalle är istället att plagget fyller sin funktion.

Kalle: Ja, hela den här trasiga kläder-prylen. Jag menar, jag har inte trasiga 

kläder för att jag tycker att trasiga kläder är coolt, men däremot så gör det inte mig 

någonting om mina byxor har gått sönder, liksom. Det skiter jag i. Ja, tills det blir 

irriterande på något sätt, och då får jag väl laga det, liksom. Men det är väl genom 

punkkulturen på olika sätt som jag liksom. Det påverkar ju absolut hur jag klär mig, 

liksom. Även om jag inte ens ser särskilt punk ut till vardags sådär.
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Ur samma nyttoperspektiv har Kalle satt egna regler för hur mycket klädinköp 

får kosta. Kalles regler innebär att enskilda plagg i inköp inte får kosta över hundra 

kronor, något som han de senaste åren följt med få undantag. De plagg som han 

spenderar mest pengar på är t-shirts med bandmotiv. Dessa utgör något utav ett 

specialfall, eftersom överskottet från försäljningen ofta finansierar bandets turné.

Både Kalle och Lina anser dock att de klädde sig mer som punkare när de var 

yngre. Kalle beskriver hur han när han var yngre anpassade sin hårfärg efter 

årstiderna.

Jag hade gult på våren, nej fan var det… jag hade grönt på våren, gult på sommaren 

och så var det väl typ rött på hösten och blått på vintern körde jag med ett år. Nått sånt. 

Och det var ju ganska tydligt liksom. Och det var ju för att… det var ju punk med 

färgat hår, liksom.

Lina anser att hon numera egentligen inte ser ut som en punkare. Samtidigt så 

tycker hon inte att hon ser ut som vilken annan människa som helst, utan att hon 

avviker lite med sina piercings och dreadlocks. Hennes utseende nu tycker hon dock 

inte är lika uppseendeväckande som när hon var yngre. Detta tror hon själv beror på 

att hon är säkrare i sig själv och sina åsikter numera, och därför inte behöver hävda 

sig med hjälp av sitt utseende på samma sätt som hon gjorde när hon var yngre.

Både Kalle och Lina tycker alltså att deras klädsel bestäms i mindre grad av 

subkulturen numera. Denna tendens finner även Sager bland sina informanter.

Att känna verklig tillhörighet och bygga en subkulturell identitet runt sitt utseende på 

det sättet verkar bli mindre och mindre viktigt för de äldre tjejerna. (Sager 2002: 23)

Även om utseende blir mindre betydelsefullt med åldern har både Kalle, Lina 

och Linus märkt att människor i deras omgivning har reagerat på deras utseende. Lina 

upplever att människor blänger på henne när hon går på stan så gott som dagligen, 

medan Kalle och Linus inte tycker att det inte är lika påtagligt. Ingen av 

informanterna tycker att uppmärksamheten är besvärande. Lina tror att hon tyckte om 

uppmärksamheten när hon var yngre, men att hon nu är mera likgiltig till den. Kalle 
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har till och med positiva upplevelser av när han fått kommentarer på sitt utseende från 

omgivningen.

Så står jag på perrongen och väntar och så kommer det fram en tant till mig i kanske 

80-85års åldern eller nått, en riktigt skröplig kärring liksom, som står där på perrongen 

med sin man och så kommer hon fram och så bara ”ursäkta, jag måste bara fråga, vilka 

festliga dekorationer du har i näsan, gör inte det ont?”. Och då hade jag liksom en stor 

jävla tjurring i mitten av nästan och så två ganska stora ringar på sidan.

Det samlade helhetsintryck som informanterna ger är att punkkulturen påverkar 

deras utseende. Detta innebär dock inte att de följer de utseendenormer som normalt 

förknippas med punken. Istället har man, som i Kalles fall, en pragmatisk inställning 

till kläder. Ingen av informanterna säger sig heller sträva efter att följa en bestämd stil. 

I viss mån verkar inställning till kläder och punk dock förändras med åldern, att klä 

sig som en punkare för att skapa sig en identitet är viktigare för yngre punkare.

Avslut

I slutet av 70-talet när Sex Pistols slog igenom och blev en symbol för punken 

skapade de rubriker och något av en folkstorm. De och andra punkare lanserade på sin 

tid en ny stil och nya ideal som inte kunde accepteras av den stora massan. Punken 
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fick då stor uppmärksamhet och punkare vid den tiden sökte på ett medvetet sätt 

uppmärksamhet via klädsel, attityd och handlingar. Denna bild av punkaren som en 

individ som provocerar för sakens skulle och med ogenomtänkta medel och med lika 

ogenomtänkta mål lever på många håll kvar. De punkare som kommer till tals i denna 

uppsats anser att icke-punkare i allmänhet har en felaktig bild av vad det är de sysslar 

med och vad de står för. En informant gör dessutom själv kopplingen mellan just Sex 

Pistols och denna, som han ser det, felaktiga uppfattning om vad punk är.

Punk innebär för honom och de andra informanterna något som är mycket mer 

genomtänkt och moget än rå provokation med utseende och annat. För informanterna 

innebär punken snarare just att vara medveten i sitt handlande på olika sätt, genom att 

ägna sig åt konstruktiv D.I.Y-verksamhet, genom att vara medveten i olika etiska och 

politiska frågor och att låta idéer genomsyra vardagligt handlande.

Denna konstruktiva verksamhet får internationell spridning genom de olika 

nätverk som finns i D.I.Y-punkvärlden. Punkband åker på turnéer och spelar på 

konserter som arrangeras av engagerade punkare, stora fanzines sprider punk- och 

D.I.Y-relaterad information över hela världen via de distributionsnät som finns i 

punkscenen. Ledmotivet är hela tiden medvetenhet och engagemang, snarare än dum 

provokation och utmanande.

Skälet till mycket av D.I.Y-arbetet är att det skapar en möjlighet att hålla på sitt 

oberoende. Genom att driva egna skivbolag på D.I.Y-basis kan man undvika de 

kommersiella bolagens inflytande och, som en informant uttrycker det, undgå att 

utsättas för cynisk marknadsföring. D.I.Y-kulturen bidrar alltså till att bevara punken 

som subkultur och hålla den borta från mainstreamen, vilket kan vara en orsak till att 

den allmänna uppfattningen om punk tycks vara så felaktig, i alla fall i informanternas 

ögon.

De ideal som finns om att skivutgivning och annat ska ske enligt D.I.Y-

principer innebär också att kommersiella krafter inte bara undviks, men också 

föraktas. Det punkband som går från att ge ut sina skivor via D.I.Y-bolag till att börja 

ge ut på ett kommersiellt skivbolag stämplas som ”sellouts” och anses ha övergett 

punkens värderingar och låtit pengar gå före ideal och politik. Det finns alltså hela 

tiden en press på band att hålla sig kvar i D.I.Y-kretsar.
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Skillnader mellan den allmänna uppfattningen och den faktiska verkligheten 

tycker informanterna också finns när det gäller synen på punk och klädsel. Det är 

ingen av informanterna som menar att de klär sig för att provocera omgivningen. 

Detta tror de dock att allmänheten anser att punkare brukar göra. På samma sätt anser 

alla att de ”inte ser speciellt punk ut” som Kalle uttrycker det. Däremot så menar de 

att  punken påverkar hur de klär sig. Som exempel tar Kalle upp att han i och med att 

han är punkare inte har något emot att ha trasiga kläder på sig.

Flera av informanterna menar dock att de när de var yngre klädde sig som 

punkare anses göra. Detta verkar i någon mån vara lite av en mognadsfråga, vilket 

även verkar gälla på andra områden. I takt med att de blivit äldre beskriver 

informanterna hur de utvecklats från att klä sig för att provocera i enlighet med 

traditionella punkutseendenormer till att nå det stadium där de anser sig vara idag, där 

de klär sig och ser ut på ett annat sätt och har andra skäl till varför de gör det. Vissa av 

informanterna anser att hela deras punkidentitet genomgått en liknande process.

Att ideal och åsikter finns och är vanliga är inte detsamma som att de efterlevs. 

Ett exempel på detta som tas upp är jämställdhetsfrågan där informanterna ger uttryck 

för feministiska idéer, vilket är mycket vanligt i punkscenen. Detta till trots har många 

uttryckt kritik mot hur det i praktiken ser ut i punkkretsar runt om i världen. Kalle 

diskuterar hur diskussioner förts om det lokalt i Linköping och Liptrot och Sager ger 

ytterligare exempel på hur dessa ideal inte efterlevs.

Syftet med denna uppsats var att visa vad det innebär att vara punkare idag, 

vilket visats, i viss mån i kontrast till den allmänna uppfattningen om vad punkare är 

och står för. På det begränsade utrymme som funnits tillhanda har viktiga områden så 

som ideal, åsikter och utseende behandlas och på så sett gett en allsidig bild av dagens 

punkare.

Naturligtvis är denna bild inte komplett, det kunde till exempel vara intressant 

att se på punkens utveckling från vad den var i slutet av 70-talet till dagens situation 

och vad som har drivit denna utveckling. Det finns också flera områden inom punken 

som inbjuder till ytterligare fördjupning eller forskning, så som dagens punkmode, 

punkens koppling till politiska rörelser, och inte minst D.I.Y-kulturen med allt som 

den innebär.
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Förhoppningen är dock att denna uppsats gett en inblick för den icke insatte i 

vad punken är för de människor som idag anser sig tillhöra denna subkultur.
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