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Abstract 
 

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och analysera kvinnliga raggares 

identitetsskapande ur ett kulturanalytiskt perspektiv, samt beskriva raggarkulturen ur 

deras perspektiv. För att kunna göra det har jag genomfört fem djupintervjuer, med 

totalt sex informanter. Jag har också tagit hjälp av litteratur som berör ämnet 

raggarkultur (och kvinnliga raggare). Inledningsvis är studien av en mer deskriptiv 

karaktär, då jag valt att försöka definiera vad en raggare är samt beskriva 

raggarkulturen som sådan i syfte att förstå och visa vad mina informanter konstruerar 

sin identitet i förhållande till, eller inom. Bilens betydelse och epitetet raggare 

behandlas, likaså gemenskapen, den sociala aspekten och synen på upplevd trygghet 

inom kulturen. Jag lyfter fram och analyserar normbrytande sätt att leva och göra 

kvinnlighet på. Slutsatsen av allt detta kan bäst sammanfattas med att raggarkulturen 

är en subkultur, eller livsstil beroende på vem du frågar, som fortfarande provocerar. 

Den bryter i flera avseenden mot rådande normer, gällande allt från stil, smak och 

ordning till genusuttryck, vilket många tycks veta om och därför väljer att leka med. 

Det är också en kultur som präglas av en kollektiv identitet. 

 

Nyckelord: kvinnliga raggare, raggarkultur, identitet, subkultur 
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1. Inledning 

 

 

Jag har valt att bygga denna uppsats kring den svenska raggarkulturen, med fokus på specifikt 

kvinnliga raggare och deras identitetsskapande inom denna kultur. Fokus ligger också på hur mina 

informanter konstruerar raggarkultur i sina berättelser. Jag har gett uppsatsen namnet “Jag är en 

riktig raggare” efter låten med samma namn av bandet Drängarna. Jag, som vuxit upp kring 

raggarkulturen associerar den starkt med denna låt, som flitigt brukade spelas i mina vänners 

bilar. Trots att jag har en personlig koppling till raggarkulturen har jag alltid haft svårt att se att jag 

skulle kunna ha en plats där, men varför är det så? När jag funderat över vad denna känsla bottnar 

i har jag kommit fram till att det, åtminstone i någon utsträckning, är för att jag är kvinna. Det 

finns trots allt en betydande andel kvinnliga raggare, men det kan likväl tyckas svårt att få det 

bekräftat i media och populärkulturen. Så var är de? Vilka är de? Vad har de att berätta?  

 Att raggarkulturen ofta anses vara synonymt med fulkultur är något jag regelbundet blir 

påmind om, exempelvis när jag tjuvlyssnat på någon främlings konversation på universitetet eller 

kanske pratat med en bekant i krogkön, något som i sin tur fått mig att bli ännu mer intresserad av 

hur just kvinnor förhåller sig till den. Hur går en traditionell kvinnoroll ihop med raggarkulturen? 

Är det i själva verket en annan kvinnoroll som fått ta plats istället? Hur ser de på sin egen roll inom 

kulturen? Alla dessa tankar, erfarenheter och nyfikna funderingar gjorde att valet till slut föll på att 

skriva om just kvinnliga raggare. Efter att ha intervjuat totalt sex informanter, läst några hundra 

sidor om raggarkultur och ägnat långa timmar åt att sätta resultatet av allt detta på pränt så har jag 

fått en bättre förståelse, och ett ännu större intresse, för ämnet. 

 Jag har valt att benämna raggarkulturen i bestämd form, det är dels för att det är enklare rent 

språkmässigt men också för att jag valt att försöka definiera och beskriva den för den här 

uppsatsen i syfte att göra den mer lättläst och fokuserad. Det ska alltså sägas att det troligen är mer 

rättvist att tala om raggarkulturer i plural då det finns olika förgreningar inom den, men när jag 

skriver raggarkulturen är det alltså i en vidare bemärkelse. 
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1.1 Syfte och avgränsning 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera kvinnliga raggares identitetsskapande samt 

hur de konstruerar raggarkultur i sina berättelser. Hur ser kvinnliga raggare på sig själva? Vilka 

etablerade föreställningar av raggare produceras och reproduceras i min valda litteratur och 

informanternas berättelser. Hur påverkar dessa föreställningar deras identitetsskapande? Vilken 

plats har raggarkulturen i mina informanters liv? Det är dessa frågeställningar jag utgått från när 

jag arbetat med uppsatsen. 

 Två förhoppningar jag har med denna uppsats är att förstå raggarkulturen som en 

meningsbärande subkultur som kan fungera identitetsskapande, men också att lyfta fram kvinnliga 

röster och berättelser ur den då jag anser att kvinnliga raggare är underrepresenterade överlag. Ett 

annat, mer långsiktigt mål är att bidra till att raggarkulturen finns representerad i en akademisk 

kontext och kanske börjar ses som en subkultur som är värd att studeras och skriva om. 

 Denna studie fokuserar inte på män, men deras berättelser om kvinnliga raggare, i form av 

exempelvis artiklar, litteratur och dylikt textmaterial, har dock kommit att vara relevanta. Studiens 

riktning och avgränsning har styrts till stor del av mina informanter, teman som jag på förhand 

trodde att jag skulle beröra har jag valt bort i de fall då dessa inte återfunnits i deras berättelser. 

 Jag kommer inte att gå närmare in på raggarkulturens historia eftersom detta inte är en 

historisk studie. Jag tänker dock att det ändå är nödvändigt att ge en grundläggande historisk 

kontext och en viss beskrivning av kulturen som sådan, samt presentera tillhörande begrepp i syfte 

att förstå och förmedla vad mina informanter faktiskt konstruerar sin identitet i förhållande till och 

hur de talar om den. Studien får således en viss deskriptiv betoning, utöver den analytiska.  
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1.2 Material och metod 

 

Jag behöver kunna ringa in och definiera vad en raggare är, och det är dessutom önskvärt för mig 

som forskare att se huruvida äldre bilder av raggare fortfarande reproduceras, hur dessa kan se ut 

och hur mina informanter i sådana fall förhåller sig till dessa. Jag har därför tagit den litteratur om 

raggarkultur jag kunnat hitta till hjälp och lyft fram och analyserat valda delar, jag har exempelvis 

bara valt de kapitel i antologier som handlat specifikt om raggare. Jag har funnit denna litteratur 

med hjälp av bibliotek och söktjänsten Google Scholar. Resultatet av detta finns främst i det första 

empiriska kapitlet. Jag har nästan helt utgått från svensk- och engelskspråkig litteratur som 

behandlar den svenska raggarkulturen, då det blev något överväldigande att utgå från motor- och 

bilkultur i största allmänhet. 

 

1.2.1 Metodval och urval 

Jag har intervjuat totalt sex kvinnliga raggare, vilket har resulterat i fem intervjuer då en av dessa 

var en gruppintervju. Intervjuerna tog generellt sett mellan 60 och 90 minuter, spelades in digitalt 

och genomfördes på ett par caféer, Umeå universitet och i två fall också hemma hos informanterna 

själva. De krav jag hade på informanterna för att de skulle kunna delta i studien var att de 

identifierar sig som kvinnor samt att de ska identifiera sig med raggarkulturen i någon 

utsträckning. Detta kan ha medfört att vissa som rör sig inom raggarkulturen men som inte 

upplever att de passar in på beskrivningen som raggare tillräckligt väl kan ha fallit bort. När jag väl 

började skriva eller tala med potentiella informanter försökte jag vara tydlig med att det inte är 

något krav att använda epitetet raggare om sig själv i alla lägen. Det viktigaste är att man kan sägas 

tillhöra raggarkulturen och helst också uppfattas som raggare av sin omgivning. 

 Jag hade skrivit ner en del frågor på förhand, som var av en öppen karaktär som jag hoppades 

skulle uppmana till berättande. Jag hade redan gjort upp med mig själv att vara beredd på att ställa 

följdfrågor och på så sätt fånga upp intressanta teman i informanternas berättelser, snarare än att 

förlita mig på långa listor med frågor då jag misstänkte att det skulle göra intervjun krystad och stel 

(Ehn & Öberg 2011:61). Jag märkte dock att jag ibland formulerade frågorna onödigt komplicerat 

och akademiskt eller att de ibland var av en ledande karaktär där informanten antingen svarade 

jakande eller nekande (Ehn & Öberg 2011:60-61). Gruppintervjun, med två informanter som kände 

varandra sedan tidigare, var den som jag upplevde som svårast. Det var svårt att fånga upp alla 
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intressanta ämnen som dök upp under intervjuns gång, och ännu svårare visade det sig vara att 

beskriva alla instämmanden, motsättningar och nyanser i transkriberingsprocessen. Jag tror dock, 

som Oscar Pripp skriver, att den kan ha hjälpt informanterna att minnas vissa saker, associera 

friare kring aktuella ämnen och kanske till och med uppmuntrat dem till att berätta mer (Pripp 

2011:91).  

 Jag sökte främst efter informanter online. Jag gjorde bland annat ett inlägg på min egen vägg 

på Facebook där jag kortfattat beskrev studien, vilka rättigheter man har som informant och hur 

man bäst kontaktade mig. Jag gjorde också liknande inlägg i ett par Facebook-grupper som jag 

fann lämpliga, exempelvis i en kvinnoseparatistisk grupp som har en rural betoning där det hänt 

att jag sett kvinnliga raggare lägga ut bilder och textinlägg om sina liv. Det var genom denna grupp 

jag fick tag på min första informant, Elisabeth. En medlem i gruppen gav mig hennes 

kontaktuppgifter och jag skickade iväg ett sms som ledde till en intervju några dagar senare. Efter 

denna intervju tog jag mod till mig och frågade Elisabeth om hon kände några andra kvinnliga 

raggare som kunde passa för studien, hon gav mig då kontaktuppgifter till Birgitta och Marie. På 

liknande sätt var det med övriga informanter, jag blev tipsad om Sofie och Alicia av en person som 

senare drog sig ur, så mitt urval har styrts till stor del av vad som brukar benämnas som 

snöbollsmetoden (Öhlander 2011:30: Fangen 2011:48). Jag misstänker också att några av de andra 

informanterna känner till varandra och eventuellt också rör sig i liknande umgängeskretsar. Alicia 

och Sofie pratade om vad jag senare förstod var samma bil, en bil som någon i båda deras 

bekantskapskretsar äger. Det är möjligt att detta kan ha bidragit till att informanterna kan ha 

snarlika erfarenheter och berättelser. 

 

1.2.2 Etiska val och överväganden  

Jag har anonymiserat samtliga informanter och de transkriberade intervjuerna och 

ljudinspelningarna jag gjort finns i min ägo, förvarade på ett säkert ställe. Jag kommer dessutom 

att radera ljudinspelningarna när det gått en tid efter att uppsatsarbetet är över. 

Samtyckesblanketterna som mina informanter skrivit på innan intervjuerna har jag lagt i ett 

förseglat kuvert som nu förvaras och arkiverats på en säker plats. I Etnologiskt fältarbete tar Oscar 

Pripp  upp forskarens skyldighet att ge inblandade personer i fältarbetet anonymitetsskydd (Pripp 

2011:81f). Jag var dessutom noga med att påpeka detta för informanterna på förhand, att de skulle 

få fabricerade namn i uppsatsen som jag hittat på.   
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 Jag har valt att försöka transkribera så troget intervjuerna som möjligt, men har dock valt bort 

vissa harklingar, hostningar och dylikt i syfte att få texten att flyta på bättre. Det viktigaste var att 

komma åt innehållet i berättelserna, inte nödvändigtvis hur informanterna talade, men jag vill 

likväl ge läsaren en bild av informantens personliga uttryckssätt, exempelvis om de tvekade, 

funderade eller var motvilliga till att svara på något eftersom jag tror att det faktiskt kan säga en 

del om innehållet som sådant (Ehn & Öberg 2011:63). Ett nervöst skratt kan skvallra om hur laddat 

ett ämne är för informanten, att höja rösten och använda svordomar kan visa på stark personlig 

övertygelse eller avsky och skämtsamma kommentarer och sarkasm kan vara exempel på hur 

informanten försöker distansera sig från ett ämne eller andra grupperingar.  

 

1.2.3 Reflexivitet 

Trots att jag inte identifierar mig som raggare har jag trots allt rört mig och växt upp omkring den 

kulturen, vilket givetvis gör något med hur jag sett och ser på fältet. Carstensen-Egwuom skriver 

om metodologisk reflexivitet, vilken innebär att som forskare försöka inta en mer objektiv roll och 

inställning till fältet, och hålla koll på observationen och metodologin som process. Det handlar 

således om att analysera observationen, eller observera observationen som Carstensen-Egwuom 

skriver (Carstensen-Egwuom 2014:267). Ehn och Löfgren ger ett lite annat sätt att se på 

reflexivitet, de menar att det är intressant att som forskare fråga sig själv hur ideologiska 

övertygelser, personliga erfarenheter, åsikter och socioekonomisk bakgrund kan påverka en studie 

eller undersökning. Det viktiga är att granska sin subjektivitet, inte att ständigt försöka behålla sig 

så objektiv som möjligt (Ehn & Löfgren 1996:166f). Detta perspektiv på reflexivitet är särskilt 

användbart i de fall då forskaren har en tydlig personlig koppling till sitt fält, vilket stämmer in på 

min relation till denna studie.  

 Innan jag skulle genomföra min första intervju satte jag mig ner och skrev ner alla åsikter och 

förutfattade meningar jag har om raggare och raggarkulturen. Det har varit användbart att kunna 

gå tillbaka till detta ibland i syfte att se om och hur mina fördomar färgat min analys. Jag tror dock 

att min koppling till fältet samt den goda kontakt jag fick med vissa informanter har påverkat min 

analys i flera fall. 

1.2.4 Informanterna 

Elisabeth är 60 år och bor i en by några mil utanför Umeå, hon är uppväxt i Umeå men har en nära 

släkting i ett annat län i norra Sverige, vilket gjort att hon spenderat mycket tid där också. Hon 
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arbetar med hästar och har gjort det större delen av sitt liv. Hon var en del av raggarkulturen redan 

på 70-talet, men sedan levde hon tillsammans med en man i många år som hade svårt för raggare 

och rörde sig därför inte i de kretsarna på många år. Nu har hon hittat tillbaka till raggarkulturen 

och anser att den är en mycket viktig del av hennes liv. 

 Linnea är 27 år och är uppväxt på två ställen, båda strax utanför Umeå. Hon är vanligtvis 

yrkesförare men har nyligen sagt upp sig för att kunna göra en längre resa till bland annat USA. 

Hon är förtjust i bilar som sticker ut och har själv dekorerat och målat sin egen bil i syfte att göra 

den mer personlig.  

 Alicia är 20 år och bor utanför Umeå, men veckopendlar till sin hemort i norra Sverige för att 

arbeta extra inom vården. Hon är utbildad billackerare och planerar att vidareutbilda sig till 

undersköterska. Hon har varit en del av raggarkulturen sedan hon föddes, då bland annat hennes 

morfar tog med henne på cruising och raggarrundor som barn. 

 Sofie är 24 år och bor i Umeåtrakten där hon också spenderade sin tidiga barndom, hon har 

också bott i två andra kommuner än sin nuvarande. Sofie är, liksom Alicia, utbildad till billackerare 

men har mer betraktat det som en hobby snarare än ett möjligt jobb. Hon är också utbildad 

butikssäljare. Sofie säger att hon är mer raggare än något annat, och så har det varit i några år. 

 Birgitta är 62 år, hon är både uppväxt och har levt hela sitt liv i Umeåtrakten. Hon började röra 

sig i raggarkretsar under väldigt tidigt 70-tal, idag är hon egen företagare. Birgitta och Marie är 

vänner sedan tidigare och har flera gemensamma bekanta, hon föreslog därför att jag skulle 

intervjua de båda samtidigt. 

 Marie är 63 år och växte upp i en storstad i södra Sverige, hon började röra sig i raggarkulturen 

där i den tidiga tonåren, hennes föräldrar var liksom henne också raggare under 60-talet. Hon 

flyttade till Umeåområdet i början på 70-talet och fortsatte då att ragga runt där. Idag är hon 

kommunalt anställd, hon och hennes man har två äldre jänkare och fortsätter att åka på bilträffar 

och andra bilevenemang. 
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1.3 Teori 

 

 

Detta är i första hand en kulturanalytisk studie, Billy Ehn och Orvar Löfgren skriver att deras 

definition av kultur i boken Kulturanalyser innefattar människors delade sociala koder, 

föreställningar och värden samt kommunikation. Deras definition, vilken jag valt att använda i 

denna studie, ger även plats för det kulturella i människors fysiska handlande och görande (Ehn & 

Löfgren 2001:9). Viktiga kulturanalytiska arbetsuppgifter kan vara att analysera motsättningar 

mellan kultur och samhällstrukturer, men också mellan individens erfarenheter och allmänna 

mönster, eller mellan vad som sägs och vad som faktiskt görs (Ehn & Löfgren 2001:13).  

 

1.3.1 Centrala begrepp  

I samtlig litteratur jag funnit på ämnet raggarkultur saknas ett tydligt genusperspektiv, vilket jag 

således hoppas kunna bidra med till fältet. Detta gör dock att jag behövt komplettera med 

genusteoretisk litteratur. Jag utgår till viss del från Fanny Ambjörnssons I en klass för sig: genus, 

klass och sexualitet bland gymnasietjejer eftersom den berör just genusskapande bland tjejer. 

Även om jag inte berört varken grundskola eller gymnasium i min uppsats är Ambjörnssons 

teoretiska perspektiv och begrepp mig behjälpliga (Ambjörnsson 2004). Jag använder begrepp 

såsom genus, kön, maskulinitet och femininitet, vilkas definitioner (och diskussioner kring) jag 

lånar och bygger vidare på efter exempelvis Ambjörnssons ovan nämnda bok. Yvonne Hirdmans 

Genus - om det stabilas föränderliga former (Hirdman 2003) har fungerat som något av ett 

genusteoretisk uppslagsverk för mig. Min förhoppning är att dessa teoretiska perspektiv och 

begrepp underlättar för mig när jag beskriver och förklarar allt från identitet och informanternas 

syn på den egna kvinnorollen till hur det kan förstås i förhållande till just raggarkulturen. Jag har 

valt att hellre använda begreppet genus än kön då jag vill komma bort från den biologiska 

determinism som det sistnämnda antyder. Genus är ett sätt att distansera sig från och kunna tala 

om hur man idag talar, och historiskt sett har talat, om kön (Hirdman 2003:15f).  

 I den här uppsatsen har begreppen könsroll(er) och traditionell manlighet respektive 

kvinnlighet en mer historisk betoning. Jag inte vill bidra till en könsdikotomi med biologisk grund 

då det skulle gå helt emot det socialkonstruktivistiska perspektiv jag haft genom uppsatsarbetet 

(Hirdman 2003:11f). När jag talar om maskulinitet och femininitet menar jag normativa 
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egenskaper som kopplas samman med manlighet respektive kvinnlighet. Normativ femininitet kan 

förknippas med måttfullhet, inlevelseförmåga, tolerans, empati och kontroll (Ambjörnsson 

2004:57f). I den här uppsatsen kan normativ maskulinitet förstås i motsats till detta. 

 Denna uppsats utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, vars definition jag främst 

hämtat från Kulturanalyser (Ehn & Löfgren 2001), men också från Identitet (Hammarén & 

Johansson 2007). Denna definition avser alltså hur vi människor konstrueras och förändras i 

sociala processer, ett sätt att ta avstånd från entydiga och onyanserade beskrivningar av sociala 

kategoriseringar, identiteter och kultur (Ehn & Löfgren 2001:11f). Det är också ur 

socialkonstruktivismen som Judith Butlers klassiska begrepp performativitet tar sin utgångspunkt 

från. Performativitet understryker görande snarare än varande och är därmed en motreaktion på 

det essentialistiska sättet att se på kön, genus och sexualitet. Butler menar således att man gör 

genus och det är det förhållningssättet jag analyserat och beskrivit mitt material utifrån (Butler 

1990:122f). Jag menar att informanterna gör femininitet respektive maskulinitet, och i 

förlängningen också genus. 

 När det kommer till identitet, vilket ju är högst centralt i denna uppsats, har jag valt att 

använda mig av dels den mer lättförståeliga och översiktliga Identitet - vilka är du? (Hammarén & 

Johansson 2007) som något av en utgångspunkt, men antologin Ungdomskultur: Identitet och 

motstånd (Fornäs, Lindberg & Sernhede 1984) har också varit av intresse, trots att den är något 

föråldrad. Identitet talar inte enbart om för oss vad vi är, det visar också på vad som förenar oss 

med samhället, vilka vi upplever att vi kan relatera till, vilka vi vill distansera oss från och kan i 

många fall bidra med en känsla av vilka vi är (Hammarén & Johansson 2007 6f). Genus är också 

en identitet, men identitetsbegreppet i denna uppsats har en mer (sub)kulturell betoning. 

 Jag har till viss del också använt mig av Anthony Giddens Modernitet och självidentitet: Självet 

och samhället i den senmoderna epoken (Giddens 2009), exempelvis när jag talar om 

(själv)identitet och ontologisk trygghet. 

 

1.3.2 Intersektionalitet 

Min ambition har varit att använda mig av ett intersektionellt perspektiv, som Inken Carstensen-

Egwuom sammanfattar det, alltså att det är uppfattningen att olika sociala kategoriseringar står i 

relation till och överlappar varandra. Detta avser både individens upplevelse och ett mer 

samhälleligt, strukturellt plan (Carstensen-Egwuom 2014:265). Det finns några olika 
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skärningspunkter min uppsats kommer berör, vilket gör det viktigt att förstå hur dessa samverkar 

och överlappar varandra i syfte att göra en mer korrekt och nyanserad analys. Jag har exempelvis 

förstått vilka starka rötter raggarkulturen har till arbetarklassen, vilket har gjort det rimligt att ha 

ett klassperspektiv i åtanke under arbetets gång. Jag kommer därför att använda mig av Beverley 

Skeggs Att bli respektabel (Skeggs 1999) som beskriver just kvinnors förhållande till klass. Jag har 

dock valt att inte fördjupa mig i mina informanters klassbakgrund, utan kommer att tala om 

respektabilitet som en klassmarkör och kapital kopplat till exempelvis ordning och kvinnlighet. 

Andra skärningspunkter har utgjort maskulinitet, femininitet och kvinnlighet. 

 

 

1.4 Tidigare forskning 

 

Jag har tidigare skrivit ett paper som behandlade raggarkulturen, då med fokus på turism och 

kulturarv (Rydberg 2018). När jag letade lämplig profillitteratur blev det snart uppenbart att det 

fanns ganska litet skrivet på ämnet, jag hittade ett fåtal fotoböcker med varierande mängd 

tillhörande text samt en del äldre böcker som tar upp en rad olika ungdomskulturer, men i övrigt 

fanns inte mycket annat som var av något större intresse. Erland Rynell har gjort en beskrivande 

studie av raggarbråkens omfattning mellan 1976 och 1977, vilken kom ut 1981, men den är 

påtagligt föråldrad och partisk då den visar upp en mycket negativ och ensidig bild av 

raggarkulturen (Rynell 1981). 

 Något som jag dock fann intressant var journalisten och bilhistorikern Per Åhlströms bok 

Raggarliv som behandlar raggarkulturen ur både ett historiskt och ett mer samtida perspektiv 

(Åhlström 2009). Raggarliv säger en hel del om raggarkulturen i stort, vad den varit och kommit 

att bli och varför den uppstått, men den hör ändå hemma på ett mer historiskt fält och det är också 

så jag främst kommer att använda den - som en slags referenslitteratur. Det finns ett kortare 

kapitel om så kallade raggarbrudar i Raggarliv, men det är enbart en kvinna som får komma till 

tals i det, i övrigt är det män som talar om deras relation och syn på kvinnorna i raggarkretsar. Det 

är överhuvudtaget en bok som är väldigt centrerad kring manliga raggare. 
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 I Spelrum: en antologi om ungdoms- och populärkultur finns också ett kapitel om raggare, 

vilken utgör en tolkning av raggarkulturens uppkomst och utveckling, vilket är författat av Erling 

Bjurström. Han skriver bland annat om raggarnas stil, dess uppkomst, bilen och en del 

kontroverser som omgärdat raggarkulturen (Bjurström 1990).  

 Glory days - Raggarliv 1963 - 1973 är en antologi av Sture Lilja där raggare från en mängd 

olika orter och bakgrunder har delat med sig av personliga berättelser och foton från dessa år inom 

den svenska raggarkulturen. Trots att det är en utförlig antologi som lyckas samla många 

redogörelser i en och samma pärm finns det bara berättelser från tre olika kvinnliga raggare, 

fördelade på nästan lika få sidor (Lilja 2015). 

 Tom O’Dell har skrivit ett kapitel om svenska raggare i Dan Millers antologi Materializing 

culture: car cultures. O’Dell beskriver raggarkulturen ur både ett samtida och historiskt 

perspektiv, och menar att det är ett exempel på amerikanisering av svensk kultur men på ett väldigt 

svenskt sätt. O’Dell beskriver också estetiken inom raggarkulturen samt dess upproriska natur 

(O’Dell 2001).   

 Det finns en del studier om kvinnor inom annan motorkultur än just raggarkulturen också, ett 

exempel på detta är William E. Thompsons Don't Call Me “Biker Chick”: Women Motorcyclists 

Redefining Deviant Identity, vilken utgår från fyra års deltagande observationer i amerikansk mc-

kultur. Slutsatsen i den är att kvinnor kan (och brukar) bibehålla sin femininitet, och till och med 

känna sig stärkta och fria i sin (feminina) identitet, trots att mc-kulturen är traditionellt maskulint 

kodad (E. Thompson 2012). Catherine A. Roster har också gjort en studie om kvinnor inom mc-

kultur, men har då valt att fokusera på kvinnor som enbart kör Harley Davidson. A. Roster 

undersöker sina informanters känslor av ”empowerment” kopplat till kulturen, känslor som kan bli 

underminerade av oro för att bli sedd negativt på av samhället. A. Roster menar att ”girl power” för 

hennes informanter kan innebära att anamma positiva aspekter av både maskulinitet och 

femininitet (A. Roster 2007). Diane M. Martin har, likt A. Roster, också bedrivit en studie som 

fokuserar på kvinnor som kör Harley Davidson och deras identitetsskapande (M. Martin 2006). 

Karen Lumsden har genomfört en sociologisk studie om kvinnliga racer-förare och drar slutsatsen 

att de behöver göra maskulinitet i olika grad för att passa in i kulturen, men att de samtidigt 

använder sig av olika strategier för att kunna uttrycka sin femininitet (Lumsden 2010).  

  

 



14 
 

1.5 Disposition 

 

Jag har valt att namnge och sätta rubrikerna efter vilka teman som framträtt i mina informanters 

berättelser, för att sedan kategorisera dem i tre olika empiriska kapitel som fungerar som 

huvudämnen. Jag har valt att inleda varje underrubrik med ett citat som jag tycker är talande för 

ämnet, för att sedan kunna fortsätta diskussionen utifrån det. 

 Det första kapitlet handlar om vad raggare och raggarkulturen är, med fokus på såväl samtida 

definitioner som historisk kontext. Jag diskuterar också vilken betydelse bilen och epitetet raggare 

har för de som tillhör raggarkulturen och deras identitetsskapande. Jag berör dessutom alternativa 

kvinnoroller, eller sätt att vara kvinna på, inom kulturen. Det andra kapitlet, ”Den starka 

gemenskapen” behandlar synen på kollektivet inom raggarkulturen och hur den kan sägas fungera 

som ett socialt skyddsnät. Jag tar också upp informanternas upplevelser av och syn på trygghet, 

respekt och acceptans inom kulturen. Det sista empiriska kapitlet, vilket jag har valt att kalla ”Att 

välja bort Svensson-livet”, handlar om normbrytande sätt att leva. Slutligen diskuterar jag också 

raggarnas roll som provokatörer, alternativa sätt att ordna sitt liv, eller inte ordna sitt liv.  
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2. Identitet: raggare 

 

 

I detta kapitel försöker jag att nå en överblickbar definition av vad en raggare är och samtidigt ge 

en kortare beskrivning av raggarkulturen i stort. Jag diskuterar dessutom epitetet raggare och hur 

det används, eller inte används, samt vilken betydelse bilen har för identitetsskapandet. Alternativa 

sätt att göra genus på behandlas också.  

 

 

2.1 Vad är en raggare? 

 

“Det svåra när det gäller att definiera raggarbegreppet ligger däri, att man lätt fantiserar ihop en 

massmedial schablonbild utan riktig förankring i verkligheten. Men frågan är också å andra 

sidan inom vilka snäva ramar begreppet raggare skall placeras. Är raggarbegreppet förenat med 

en särskild livsstil som man måste tillägna sig för att få kalla sig raggare? Kan man kalla all 

motordriven ungdom i skinnkläder och flottigt hår och som kör stora amerikanare, för raggare?” 

(Rynell 1981:63). 

 

Att det är svårt att definiera vad en raggare är blev jag snabbt varse om, exempelvis när jag letade 

efter en tydlig definition i den litteratur jag hittat i ämnet, som här ovan, eller under intervjuerna 

när informanterna talade om vad raggarkulturen är och innebär. Denna definitionsfråga gjorde sig 

än mer gällande under arbetets första fas, då jag letade som mest febrilt efter informanter. De 

flesta som svarade på mina meddelanden men som senare avböjde att medverka uppgav att de inte 

riktigt ville kännas vid ordet raggare. Många, om inte alla, av dessa personer erkände att de i någon 

utsträckning ändå rörde sig i dessa kretsar, och verkade förstå varför deras vänner och bekanta 

hade tipsat mig om dem. En person skrev att raggare för henne är något lortigt och svinigt, och 
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någon annan tog illa upp av tanken på att någon skulle se henne som raggare. Alla tycks ha någon 

slags uppfattning om vad en raggare är, men meningarna går också isär, som Erling Bjurström så 

talande skriver, “Vad en raggare är råder det emellertid delade meningar om - även inom den s k 

raggarkulturen.” (Bjurström 1990:207) 

 Så vad är då en raggare? “Raggare egentligen, det är sådana som är ute och raggar med bilar!” 

sade Marie när vi började diskutera den något besvärliga definitionsfrågan. Birgitta höll emellertid 

inte med, hon menar att en riktig raggare ska köra amerikanskt. Marie instämde och tillade att när 

man är ute på raggen är det jänkare som gäller. “Jag skulle inte kliva in i en Fiat!” sade Marie 

dessutom vid ett tillfälle. När vi tidigare under intervjun diskuterat hur en typisk raggare ser ut 

sade de båda att bakåtkammat hår, boots, jeans och skinnväst är yttre attribut som de associerar 

med raggare. Sofie är också av uppfattningen att jänkare är relativt viktigt, men om det är äldre 

bilar spelar det mindre roll vilket märke det är. “Det ska vara ganska stora och fläskiga bilar!” sade 

hon med ett leende. Ett stort motorintresse och skinn på näsan är två andra utmärkande 

egenskaper enligt Sofie.  

 Per Åhlström skriver att en raggarbil inte behöver vara liktydigt med en äldre amerikansk bil, i 

själva verket spelar modellen och märket mindre roll, det är istället bilen syfte som avgör om det 

handlar om en raggarbil eller ej. Redan i raggarkulturens ungdom var ordet raggare starkt 

förknippat med illa åtgångna bilar, killar med brylkräm i håret, tjejer med tuperat hår, vild ungdom 

och sexuell lössläppthet, och förutsatte inte nödvändigtvis en amerikansk eller ens särskilt 

påkostad bil som det numera kommit att kopplas till (Åhlström 2001:58). “I princip kunde allt som 

rullade bli raggarbil.” (Åhlström 2001:62)  

 Linnea är mer av uppfattningen att det finns olika typer av raggare, hon skiljer på ”finare” och 

“sluskigare” raggare, den sistnämnda sorten är den hon främst bekänner sig till och de som också 

brukar kunna stå och hoppa på bilarna. En stereotyp raggare, utseendemässigt, är enligt Sofie 

någon som går klädd i marknadströjor, gärna med text på, boots samt Volvo-keps som skärmen är 

vikt på. “Mycket snus, det är typ så jag tänker dom” tillägger hon senare, och säger då också att 

vissa kvinnliga raggare ibland brukar ha på sig rockabilly-klänning. 

 Alicia är noga med att påpeka att man faktiskt går i “vanliga kläder” även inom raggarkulturen, 

men säger också att vissa har exempelvis myggjagarskor och klär sig lite annorlunda som en rolig 

grej. Alicia, liksom Linnea, lyfter också kopplingen mellan rockabilly och raggarkulturen men är 
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också noga med att påpeka att det förstnämnda är en klädstil medan “Att vara raggare är en 

livsstil!”.  

 När jag bad Elisabeth att beskriva en raggare för någon som som inte har en aning om vad det 

är svarade hon först att det är ett väldigt brett spektrum av människor och hon tycktes ha lite svårt 

att svara på vad just en typisk raggare är, men sedan sade hon följande: 

 

 “Om man är raggarraggare, då festar man ganska bra och så åker man bil.. /---/ Verkligen det 

där med att bli accepterad för vem man är, det tycker jag är en riktig raggare, att man tycker inte 

så mycket. Man är. Sedan kan man tänka att man gillar en klädstil, jag har då alltid haft min 

hatt, mina boots och skinnjacka med fransar och det har jag året runt!” 

 

Elisabeth menar alltså att en riktig raggare är någon som är öppen och accepterande, och att om 

man så vill kan även en viss klädstil som är inspirerad av amerikansk cowboy- och rockabillykultur 

anammas, festande betonas också. 

 I Raggarliv har Åhlström ägnat en helsida åt att försöka definiera vad en raggare är, det går att 

läsa följande: 

 

“Raggare, person som tillhör viss motorburen subkultur, ursprungligen manlig medlem i 

ungdomsgrupp, raggargäng. Raggarna rekryterades främst från arbetarklassen. De kvinnliga 

medlemmarna kallades raggarbrudar. Intresset för amerikanska bilar var ett framträdande 

drag. Raggare har funnits i Sverige sedan 1950-talet och är vanligast i glesbygd och på mindre 

orter. /.../ Raggarkulturen inspirerades starkt av den amerikanska rock’n’roll-kulturen med 

stora bilar, brylcreem med mera.” (Åhlström 2009:33) 

 

Tom O’Dell har skrivit om fenomenet och begreppet raggare, och hur kulturen uppstod, vad den 

kännetecknas av och varför. Efter andra världskriget var Sverige ett land som i mångt och mycket 

premierade funktionell, praktisk och lågmäld estetik, i varje fall bland medelklassen. Pastellfärger 

och raka, enkla linjer fick bland annat symbolisera den goda smaken (O’Dell 2001:108). En estetik 

som fick stå för renlighet och ordning. Den amerikanska bilen, med sin överdådiga storlek och 

påkostade detaljer, fick således symbolisera något annat, en dröm om och strävan efter välfärd och 

överflöd (O’Dell 2001:110). Det ska också sägas att de stora amerikanska bilarna, i grälla färger och 

kromade detaljer, stod för något mer smaklöst, vulgärt och uppnosigt. Ungdomar ur främst 
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arbetarklassen började under 1950-talet köpa upp begagnade amerikanska bilar och dekorera dem, 

i syfte att sticka ut från normen, och det är just extravagansen som blev och fortfarande är 

raggarnas kännetecken (O’Dell 2001:114).  

 Slutsatsen jag kan dra av allt detta är att det idag finns olika typer av raggare inom 

raggarkulturen och att meningarna om vem som är en riktig raggare går isär, kanske på grund av 

att det är en stor och bred kultur. De utmärkande kännetecknen för vad en raggare är kan 

sammanfattas som någon som använder bilen inte enbart som transportmedel utan också som ett 

meningsbärande uttryck och social arena. En svensk tolkning av amerikansk kultur återfinns också 

ofta bland raggare, i form av stiluttryck när det kommer till dekoration av bilen, kläder och övrig 

inredning. Festande och andra sociala aktiviteter kopplas också ofta samman med raggare. 

 

 

2.2 Raggare är inget man kallar sig själv 

 

Bjurström skriver, angående att identifiera sig som raggare, att “Det är ett epitet som i första hand 

används av utomstående för att beskriva dem (även om det också inom raggarkulturen debatteras 

och tvistas om “vad en riktig raggare är).” (Bjurström 1990:208) Detta är något jag inledningsvis 

ställde mig frågande till, men som mina informanter senare gav uttryck för och bekräftade.  

 

“De som inte tillhör vår vänskapskrets brukar säga det, men det är som både ja och nej. Om jag 

bara ser på mig själv ser jag inte “Alicia - raggare!” men hela mitt liv är byggt på 

raggarkulturen.” (Intervju med Alicia, 18 februari) 

 

Sofie formulerade sig på nästan samma sätt. Hon menar att det snarare är andra som associerar 

henne till raggarkulturen trots att hon säger att “jag är ju mer raggare än vad jag är något annat!” 

om sig själv. Linnea brukar inte heller kalla sig själv för raggare, och är osäker på om andra 

använder just det ordet om henne, men hon tror att vissa ibland kan skämta om det. Hon tillade 

också att hon inte vet om hennes vänner kallar sig för raggare själva, men att hon beskriver dem så. 

Hon berättade också om en kille hon lärt känna som har en motorcykelklubb och dessutom kör 

jänkare, men att han aldrig säger att han är raggare. 
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 Birgitta och Marie kallar sig inte heller själva för raggare, men ger också uttryck för att andra 

använt det ordet om dem. Elisabeth skiljer sig något från övriga informanter då hon säger att hon 

faktiskt brukar kalla sig för raggare. Tidigare i hennes liv, då hon inte rörde sig inom 

raggarkulturen, kallade hennes kompisar henne likväl för raggare, så det är ett epitet hon aldrig 

riktigt verkar ha kommit undan.  

 Det verkar vara så att man identifierar sig med raggarkulturen, men inte nödvändigtvis med sin 

subjektsposition som raggare. Jag tänker att detta i någon utsträckning kan bero på att man hellre 

identifierar sig med kollektivet, i det här fallet raggarkulturen, än att betona sin position som 

individ. Mer om detta i tredje kapitlet. 

 

 

2.3 En annan kvinnoroll 

 

“Raggarbrudarna” gavs i princip endast tillträde till det manliga revir som bilen markerade och 

symboliskt gav uttryck åt när de blev “uppraggade”. Det var alltså helt och hållet på männens 

villkor som tjejerna överhuvud taget släpptes in i raggarkulturen. Utåt sett framstod de som 

“moraliskt tvivelaktiga” genom att de bokstavligt talat “gick på gatan” och lät sig plockas upp i 

raggarbilarna. Detta drag förstärktes av den stil de utvecklade, med hård sminkning, tuperat 

hår, korta och åtsittande kjolar eller s k farmarkalsonger (åtsittande denimbyxor som användes 

innan jeansen fanns att köpa i Sverige). För tjejernas del markerade raggarstilen därför 

troligtvis (och i motsats till vad som var fallet för killarna) ett avståndstagande från ett 

traditionellt kvinnoideal, även om de faktiskt inordnades i en utpräglat mansdominerad 

subkultur /.../ (Bjurström 1990:216) 

 

Bjurström skriver också om bilmekandet, raggarnas hantverk, som en spegling av traditionell 

manlig yrkesstolthet, samt menar vidare att själva körstilen till och med kan anses vara ett 

markerande av könsgränser. Genom att glida fram, alltså köra sakta, kan raggarna plocka upp 

kvinnor som vill åka med (Bjurström 1990:216f). Må så vara i vissa fall, men jag vill snarare hävda 

att det karaktäristiska sättet att köra är för att förare och passagerare ska kunna umgås, titta på 

förbipasserande och visa upp sin bil. Elisabeth menar till exempel att samtal blir rikare i en bil, då 
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man får en visuell stimulans utifrån som man kan tala om. Dessutom bör man ha i åtanke att det 

till syvende och sist är kvinnorna, åtminstone i det här exemplet, som väljer att kliva in eller inte 

kliva in i bilen. Vems agens bedöms som viktig här? 

 O’Dell skriver att en rad olika kulturteoretiker, under en längre tid, har behandlat och förstått 

resande och mobilitet som maskulint kodat. De kvinnliga raggarna gjorde inte bara slut med den 

traditionella idéen om att kvinnans plats är i hemmet, (och därmed kunde anses befinna sig på fel 

plats när de var ute och raggade). Bilens mobila förutsättningar innebar också att de hade 

möjligheten att inte befinna sig på någon särskild plats överhuvudtaget. “They were in motion, and 

they actively chose to be in motion” som O’Dell så välfunnet skriver (O’Dell 2001:118). Kvinnliga 

raggare gör således anspråk på en traditionellt manlig sfär och attribut. Kontroll, styrka och 

aktivitet är egenskaper som vanligen kopplas samman med manlighet (Hirdman 2004:48), 

egenskaper som kvinnliga raggare på olika sätt också uppvisar. Kontroll (över bilen) i form av att 

meka och köra är endast ett exempel på detta. 

 I antologin Glory days: raggarliv 1963-1973 skriver Britt Marie Jansson att det, under hennes 

tid som raggare, var olika killar och olika bilar som gällde nästan varje kväll, och tillägger att det 

kanske låter illa men att det var ganska oskyldigt, och underbart (Jansson 2015:98). Helena 

Heiniemi berättar, i samma antologi, om en rad olika episoder och komiska anekdoter, bland annat 

hur hon och hennes nära vän Liisa gjorde för att lifta runt i Sverige under 60-talet, exempelvis 

genom att låtsas visa sig intresserade av diverse killar för att sedan ge ut falsk adress när de frågade 

om de möjligtvis kunde ses igen (Heiniemi 2015:131f). Vid ett tillfälle ska Liisa ha blivit arg på ett 

stökigt raggargäng och då ha fimpat sin cigarett i ansiktet på en av bråkstakarna varpå ett slagsmål 

utbröt (Heiniemi 2015:134). Janssons och Heiniemis berättelser är ganska olika, men har en 

gemensam nämnare - de handlar om att bryta mot könsnormer. 

 De flesta av mina informanter berättar att de regelbundet brukar vara chaufförer när de ska åka 

på raggarrundor med sina vänner. Birgitta menar att det redan tidigare var vanligt att kvinnor i 

bekantskapskretsen agerade chaufförer, ”de som ville köra fick köra”, berättar hon. Ännu ett 

exempel på att göra anspråk på en manligt kodad aktivitet och samtidigt ett performativt 

handlande (Butler 1990:122f). 

 Kvinnliga raggare verkar omfamna traditionellt manligt kodat arbete och aktiviteter i större 

utsträckning än vad normen bedömer vara acceptabelt. De kan på så sätt sägas göra och 

förkroppsliga (traditionell) maskulinitet i olika avseenden (Nordberg 2004:49). Detta är emellertid 
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inte hela sanningen eftersom de också gör femininitet i varierande grad. Både Alicia och Sofie 

brukar ibland klä upp sig i till exempel rockabillyklänningar när de ska på bilträffar och dylikt, och 

Birgitta och Marie brukade gå iklädda korta kjolar och långa kraschlackstövlar. Tuperat hår och 

relativt mycket smink var också yttre attribut de lade sig till med, vilket ledde till att Birgitta och en 

skolkamrat kallades “pinuppor” av en lärare. Det var alltså en stil som stack ut. I vissa avseenden är 

det ett sätt att överdriva och leka med femininitet, men både Birgitta och Marie berättar att det 

också var vanligt att bära träskor, något jag har svårt att associera till traditionell kvinnlighet. De 

visar också på att de faktiskt inte brydde sig så mycket om sitt utseende, “/.../ jag brydde mig inte 

ett skit!” säger Birgitta när vi pratar om hur hon och Marie brukade klä sig. 

 Beverley Skeggs har behandlat ämnet respektabilitet i vad som brukar beskrivas som en 

modern etnografi, Att bli respektabel. Respektabilitet är ett socialt och kulturellt kapital som 

följaktligen också fungerar som klassmarkör. Den som är respektabel innehar ett visst värde och 

legitimitet. Men det finns givetvis också en annan sida av myntet, “Att inte vara respektabel är att 

ha lågt socialt värde och svag legitimitet.” (Skeggs 1999:9f). Skeggs skriver också att kvinnorna i 

hennes studie ofta utförde femininitet i syfte att undvika alla negativa konsekvenser av att inte göra 

det (Skeggs 1999:260). Det är svårt att se att raggarkulturen och respektabilitet skulle kunna 

samexistera. Mitt material står i mångt och mycket i motsats till respektabilitetens ideal. 

Raggarnas förhållningssätt till respektabilitet verkar kunna sammanfattas med att inte förhålla sig. 

Kvinnliga raggare verkar på många sätt bryta mot den normativa femininiteten (Ambjörnsson 

2004:54f). 

 Sammanfattningsvis gör alltså många kvinnliga raggare både maskulinitet och femininitet, 

vilket inte är unikt på något sätt, men vad som faktiskt är unikt är det konsekventa 

förhållningssättet att inte rätta sig in i något led. Oavsett om det må handla om att göra 

maskulinitet eller femininitet. Det skapas således nya normer kring kvinnlighet och manlighet 

inom raggarkulturen. Det går också att utläsa ett dubbelt förhållningssätt till gender performance, 

att göra genus (Butler 1990:122f). 
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2.4 En bil säger mycket om vem man är 

 

 

“/.../ jag gillar ändå bilar som sticker ut, jag är såhär lite anti det här.. tråkiga, vanliga bilar. Jag 

vill att en bil ska märkas, jag har rollat nästan alla bilar jag har haft bara för att jag tycker det är 

kul. För en bil, tycker jag, är väldigt personligt. Det säger mycket om vem man är. Men i höstas 

vart jag så himla less för då körde jag min bil så började den strula så mycket så jag gick på 

Blocket och köpte första bästa bil som funkade och jag kände “ååh vad kör jag runt i?”. Men den 

funkar ju hur bra som helst men den känns inte som jag, det känns inte som den representerar 

mig direkt” (Intervju med Linnea, 15 februari) 

 

Linnea fortsätter med att säga att det känns riktigt tråkigt att köra runt i den nya bilen, med en 

känsla av att plötsligt vara anonym. Paul E Willis skriver, i antologin Ungdomskultur: identitet och 

motstånd, om ett mc-gäng och betonar då vikten av motorcyklarna i sig som en viktig faktor när 

det kom till medlemmarnas personliga identitet (Willis 1984:62). Så verkar även fallet vara för 

raggarna, oavsett vilken typ av bil man åker. O’Dell menar att raggarkulturen till viss del vilar på 

idéen om att använda bilen som ett personligt uttryck. Genom bilarna utvecklade man en egen 

estetisk kod som utgjorde en stark kontrast till den svenska normen gällande stil och smak. Ibland 

var det medvetet, andra gånger handlade det nog mer om att få bilen att se bra ut (O’Dell 

2001:114f). 

 “Raggarbilar behöver inte alltid vara stora. Huvudsaken är att man har kul. Här har en del av 

Härnösandsgänget trängt ihop sig i en liten Fiat.” Så står det på andra sidan i Per Åhlströms 

Raggarliv (2001), tillsammans med en bild på uppskattningsvis tre till fyra människor i framsätet 

på en påfallande liten bil. Trots att det alltså, som jag tidigare diskuterat, ofta är stora jänkare som 

sammankopplas med raggarkulturen är så inte alltid fallet. Bilen tycks inte enbart symbolisera 

drömmen om det amerikanska utan också något annat. Det är en social arena, där man gärna 

packar in så många, eller ännu fler, som utrymmet tillåter. 

 Elisabeth beskriver bilen som sitt hem, givet dess mobila förutsättning kopplar hon det också 

starkt samman med frihet. Senare kommer hon också tillbaka till det här ämnet, och berättar att 

hon blivit lite illa berörd en gång när någon stod och lutade sig mot hennes bil på en bilträff, då hon 
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uppfattade det som ett inkräktande på hennes privata sfär. På så sätt blir bilen en förlängning av 

och uttryck för det egna hemmet, men också av jaget.  

 Raggarkulturen kännetecknas alltså av en stark koppling till bilen, som inte enbart ses som ett 

transportmedel utan snarare som ett rullande vardagsrum. Bilen används som en plats att umgås 

och som ett sätt att uttrycka sin stil, liksom ett hem kan en bil dekoreras för att uttrycka identitet 

och samhörighet med en viss grupp, i detta fall raggare. Kvinnliga raggare kännetecknas bland 

annat av ett normbrytande sätt att göra genus på, att göra maskulinitet på ett kvinnligt sätt. 
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3. Den starka gemenskapen 

 

 

Detta kapitel kretsar kring kollektivism och gemenskap och vilken betydelse den kan sägas ha inom 

raggarkulturen. Jag tar också upp den oskrivna regeln av att alltid ställa upp för varandra, samt 

hur mina informanter upplever trygghet inom kulturen. 

 

 

3.1 Att alltid ställa upp för varandra 

 

“/.../ det spelar ingen roll vilken dag i veckan eller tid på dygnet.. behöver jag någon som kan gå 

ut med hunden så ringer jag till någon och ja men, det spelar ingen roll. Vi har alltid dom som 

kommer och hjälper och vi blir ju utringda också, och hjälper så att../.../ Men man ställer upp! 

Där spelar det ingen roll vad du har för bakgrund, spelar ingen roll vem du är mer eller mindre, 

det är vänner allihopa och alla är väldigt lättsamma.” (Intervju med Sofie, 20 februari) 

 

Ett av de mer tydliga och återkommande teman bland mina informanter är att man alltid ställer 

upp för varandra inom raggarkulturen. De flesta, om inte alla, informanter gav uttryck för detta på 

något sätt. Vissa kunde till och med komma tillbaka till ämnet ett flertal gånger under samma 

intervju på olika sätt, genom anekdoter eller berättelser om människor som råkat illa ut i livet på 

olika vis men som fått hjälp av sina raggarkompisar att komma på fötter igen. 

 Alicia berättar om en svår period i sitt liv som innebar att hon blev hemlös. Hon sökte sig då till 

sina dåvarande vänner, som inte rörde sig i raggarkretsar, men hade svårt att hitta någon som hon 

fick bo eller sova hos. Hon hade, i detta skede av livet, tappat kontakten något med sina 

raggarkompisar men bestämde sig för att höra av sig igen och berätta om sin situation. När hon 

tagit upp kontakten med sin gamla bekantskapskrets igen beskriver hon det som att allt löste sig, 
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hon fick någonstans att bo och en chans att ordna upp sitt liv igen. Jag frågar om det är en oskriven 

regel att man ska ställa upp för varandra inom raggarkulturen, vilket hon svarar ja på. Att ställa 

upp kan innebära allt från att sitta barnvakt, stanna och hjälpa någon som blivit ståendes med 

bilen efter vägen, köpa mjölk åt någon som har dåligt med pengar eller ha gemensamma 

insamlingar för att någon i bekantskapen ska ha råd att ta körkort. 

 När jag frågade Elisabeth om det finns något utmärkande för raggare personlighetsmässigt 

svarade hon följande: 

 

“Ja, att man egentligen kan göra vad som helst när som helst. Det sitter aldrig fast! Vi fick ju 

problem med bilen när vi var i Lycksele, det bara rann bränsle och vi kunde inte ta oss 

någonstans. Vi bara stod där, mitt i centrum, jag vet inte hur mycket klockan var.. Tolv kanske. 

Så kom en kompis till Bengt och körde upp med sin raggarbil på sidan av oss då. Han hoppade 

ur bilen och jobbade med vår bil till halv fyra, bara fram med alla verktyg ur skuffen, skruva isär 

allting och fixa så vi fick igång bilen så att vi både kunde flytta bilen därifrån och köra hem 

sedan. Det sitter inte fast så! /.../ Om en bil står efter vägen till exempel, andra bilar kör ju bara 

förbi, men en raggarbil stannar och frågar om du behöver hjälp. Man kör inte bara förbi!”  

 

Linnea beskriver sina raggarkompisar som de som alltid finns och ställer upp för henne, de tar 

initiativ till att umgås och ser till att hon följer med på cruisings och spelningar även när hon inte 

har orken att ta sig ut själv. Marie minns de gånger hon hade för lite pengar för att åka tunnelbana i 

sin ungdom, ett problem hon löste genom att lifta med raggare istället.  

 Ehn och Löfgren skriver om en studie, Fostran till lönearbete av Paul Willis, vars fokus ligger 

på en grupp arbetarpojkar i en engelsk skola, och deras identitetsskapande (Willis 1983). De 

skapar, med olika metoder och medel, en egen motkultur i förhållande till skolans mer strikta och 

konservativa sådan. Utan att göra alltför många liknelser mellan dessa pojkar och raggarkulturen 

så finns det åtminstone en stor gemensam nämnare - det handlar om att skapa ett “vi och dom” 

(Ehn & Löfgren 2001:75f ; jfr Ambjörnsson 2004:90f). I mitt material står “vi” för raggarkulturen 

och “dom” för det ordnade samhället. Några av mina informanter talar om medelklassen i termer 

av “Svenssons”.  

 En annan tänkbar likhet är att pojkarna prioriterar solidariteten i gruppen framför ett 

individualistiskt förhållningssätt (Ehn & Löfgren 2001:75f). Det som går att utläsa av mitt material 

är att kollektivet ses och bedöms som viktigt, och att det finns en tilltro till och förväntning på att 
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den egna gruppen ska fungera som ett socialt skyddsnät om något händer. Man ska alltid ställa upp 

för varandra, för vem ska annars göra det? 

 

 

3.2 Alla får vara med 

 

“Vi är lite såhär, att får inte alla plats så stannar vi hemma. Men alla får alltid plats. Får inte alla 

plats i en bil, då tar man två bilar och så bjuder man in fler folk! Det är en för alla, alla för en” 

(Intervju med Alicia, 18 februari) 

 

Yvonne Hirdman, professor och genusteoretiker, skriver om den homosociala normativiteten 

kopplat till genus, alltså könsseparatistiska sammanhang. Hirdman skriver hur manlig 

homosocialitet kan fungera som en arena för parallell (manlig) samhörighet och stark misogyni. I 

sådana sammanhang kan också stereotypa maskuliniteter förstärkas och överdrivas, eftersom den 

ofta får stå oemotsagd (Hirdman 2004:69f). Raggarkulturen är i flera avseenden traditionellt 

manligt kodat och mansdominerad (jfr O’Dell 2001:120f: Bjurström 1990:215f). Raggarkulturen 

kan dock inte sägas vara ett homosocialt sammanhang, då såväl litteraturen som mina informanter 

motsäger detta. Det som således verkar hindra raggarkulturen från att vara ännu ett exempel på ett 

(i någon utsträckning) homosocialt sammanhang är övertygelsen om att alla är och ska vara 

välkomna, samt att alla får vara med. Själva idéen om att packa in många i bilen samtidigt bygger 

på inkludering, inte exkludering. “Du vet, man trängde sig in 75 stycken i en bil” sade Birgitta till 

mig, varpå Marie inflikade med att “Man kan inte säga nej heller!”, vilket antyder att social 

exkludering vanligen inte ens ses som ett alternativ. Alla fick vara med, vilket också det inledande 

citatet från Alicia vittnar om. Det är dock tänkbart att maskulinitet och manlighet premieras inom 

kulturen, en subkultur är alltid präglad av samhället den existerar inom. 

 Flera informanter gav uttryck för raggarkulturens acceptans, att alla får vara med tycks inte 

enbart innefatta att man umgås i större sällskap, det är också en stor spridning på vilka typer av 

människor som umgås. Linnea menar på att det inte är konstigt att umgås över åldersgränserna 

inom raggarkulturen, att en 18-åring och 40-åring rör sig i samma bekantskapskrets hör till 
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vanligheterna. Elisabeth menar att en stor del av det som gör en raggare till en raggare är att kunna 

acceptera människors olikheter. 

 Hammarén och Johansson behandlar ämnet kollektiv identitet. De menar att det svenska 

samhället tidigare byggt mycket på just kollektiva identiteter som i sin tur tagit avstamp i olika 

sociala klasser. Idag präglas samhället mer av individuella identiteter i allt från politik till 

subkulturer, där medlemmarnas egna identiteter betonas snarare än kollektiva likheter 

(Hammarén & Johansson 2007:40). Som jag skrivit tidigare bedöms alltså kollektivet som viktigt 

inom raggarkulturen, men det går också att tolka det som att många också identifierar sig relativt 

starkt med kollektivet. Det handlar inte enbart om att se gruppkulturen som viktig för sitt eget 

identitetsskapande, man ser också kollektivet i sig som viktigt för den egna identiteten. 

 

 

3.3 Hur trygghet upplevs  

 

“Vi brukar säga det bland mina kompisar, att jag kan ta fulla raggare i en hel vecka men fyra 

timmar på krogen då är det slagsmål! Det blir oftast så, för de funkar inte som vi gör. Ibland tror 

jag att vi pratar ett helt annat språk.” (Intervju med Alicia, 18 februari) 

 

Samtliga informanter underströk att de känner sig respekterade inom raggarkulturen, och de 

flesta betonade särskilt en stark känsla av trygghet. Birgitta och Marie bad mig särskilt att ta med 

just den delen av deras berättelser. De säger själva att de aldrig varit med om några trakasserier, 

och inte hört om några bekanta som blivit det heller. Marie anser att raggarna hade relativt bra 

kvinnosyn, troligtvis bättre än i många andra kulturer. Alicia menar, å sin sida, att kulturen rent 

generellt lider av en något skev kvinnosyn, men att det är mer påtagligt bland äldre män. Hon 

poängterar dock att hon alltid blir respekterad om hon säger ifrån när någon skämtar på hennes 

eller andra kvinnors bekostnad, “/.../ jag blir ifrågasatt som kvinna i många lägen men inte bland 

mina vänner” säger hon. I det inledande citatet blir detta ännu tydligare då hon distanserar sig från 

”de”, vilka i det här fallet symboliserar ”vanliga Svenssons”, alltså människor som inte rör sig inom 

raggarkulturen eller avviker alltför mycket från normen. 
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 Linnea beskriver sig själv som någon som alltid hoppat in i vilken bil som helst för att åka med, 

främling eller ej. Människor i hennes närhet har uttryckt en oro för henne, och menat på att det 

kan vara farligt, men hon vidhåller att hon alltid känt sig trygg och att inget någonsin hänt henne. 

 

“Jag känner mig inte otrygg, jag känner mig mer trygg i det här sällskapet än något annat. Jag 

tror att det har att göra med jargongen och vilka man är.. även om jag inte skulle vara raggare 

skulle jag nog känna mig mer säker, säg att jag varit ute på krogen eller något och jag ska ta mig 

hem, då hade jag hellre åkt med i en pilsnerbil eller med en raggare än att lifta med någon 

random - alla dar! Då spelar det ingen roll om jag känner dom eller inte, alla dagar hade jag 

hellre valt att åka med raggare än någon random. /.../ Absolut att de kan småflörta lite men är 

det nej så är det nej, dom har den respekten och det tror jag inte att många andra gör. Jag 

känner mig definitivt mer säker runt hela raggargänget än någon annan. Är det nej så är det 

nej.” (Intervju med Sofie, 20 februari) 

 

Att kunna ta och respektera ett nej är, som i citatet ovan, ett återkommande tema. Det finns delade 

meningar om kvinnosynen inom raggarkulturen, men det finns ett starkt konsensus om att man 

blir respekterad och accepterad som kvinna inom raggarkulturen hos mina informanter. 

 Carina Listerborn skriver om rädslans geografi, alltså kvinnors rädsla för övergrepp och 

trakasserier i det offentliga rummet, ett ämne som kvinnorörelsen på senare år kommit att 

fokusera en hel del på. Listerborn hävdar vidare att trygghet är något vi antingen kan köpa oss till 

eller så ingår det i vår sociala kategori (Listerborn 2001:84-85). Många trygghetsskapande projekt 

har fokuserat på att privatisera det offentliga, genom att exempelvis ta ytor från det offentliga 

rummet genom att bygga köpcentra, murar, staket och dylikt. Syftet med denna privatisering är att 

människor ska känna ett större ansvar att själva ta en viss social kontroll över det offentliga. ”Det 

beteende som förväntas påminner om det vi tillåter i vår närmaste omgivning.” (Listerborn 

2001:87).  

 En bil är en paradox ur åtminstone ett avseende, då den kan sägas utgöra ett privat och 

offentligt rum samtidigt, beroende på kontext (Ehn & Löfgren 2001:142). En raggarbil får nog ändå 

räknas som både en privat och offentlig sfär, med tanke på hur den brukas. Kanske är det också 

bilens privata karaktär, i kombination med att rent fysiskt vistas i ett offentligt rum med bilen, som 

gör att trygghetskänslan är så påtaglig i en raggarbil. Det kanske inte handlar om att manliga 
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raggare är mindre våldsbenägna än andra män (eller så är det så) utan snarare om att 

förväntningarna på hur man ska bete sig inom raggarkulturen påverkar deras agerande.  

 Kvinnor brukar, generellt sett, undvika vissa typer av rum under särskilda tider på dygnet. 

Trånga platser som är svåra att överblicka nattetid är ett typiskt exempel på ett sådant rum, då de 

upplevs som obehagliga och otrygga. Att kvinnor begränsar sitt rörelsemönster i offentliga rum 

sker mer eller mindre undermedvetet och på rutin, det ständiga hotet om sexuellt våld är inlärt 

sedan barnsben. Inte sällan betraktas kvinnor som är ute ensamma på nätterna som lössläppta, 

och ses som att de skulle inbjuda till övergrepp (Listerborn 2001:93). Här utgör kvinnliga raggare 

ett trendbrott då de i allra högsta grad rör sig i olika offentliga rum, ofta under kvällar och nätter, 

såväl ensamma som i grupp. Med det sagt behöver det inte innebära att alla, eller ens de flesta, 

kvinnliga raggare har samma känsla av trygghet som mina informanter bevisligen har. Jag tror 

dock att det i någon utsträckning ligger i raggarkulturens natur att göra anspråk på det offentliga 

rummet, vare sig man kan sägas passa in där eller inte.  

 Sammanfattningsvis går det att konstatera att mina informanter ser raggarkulturen som en 

kultur byggd på idéer såsom kollektivism och solidaritet. Man ser inte enbart det kollektiva som 

något viktigt och eftersträvansvärt, man identifierar sig också med det. En känsla av att alla får och 

ska vara med, en stark upplevelse av trygghet och en norm av att alltid ställa upp för varandra är 

utmärkande i mina informanters berättelser.  
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4. Att välja bort Svensson-livet  

 

 

I detta kapitel behandlas raggarnas roll som provokatörer, hur de provocerar, samt att se och välja 

kaos som alternativ ordning. Jag har valt att döpa kapitlet till ”Att välja bort Svensson-livet” då flera 

av mina informanter gav uttryck för att ha gjort det. Vissa distanserade sig från ”Svenssons”, vilket 

jag förstod var människor som inte tillhör raggarkulturen och kan anses leva ett normativt liv.  

   

4.1 Viljan att provocera 

 

“/.../ vi lever i ett samhälle där allting… man ska inte reagera, man måste göra som alla andra 

gör, det är väldigt slätt. Folk drabbas inte av känslor! De behöver inte känna någonting. Men om 

någon känner något när de tittar på oss, det är ju jätteroligt! (Intervju med Elisabeth, 8 februari) 

 

Ehn och Löfgren skriver om skrot, skräp och smuts som metaforer för det som kulturellt anses vara 

ofint, man kan beteckna allt från mat och kläder till människor och idéer som skräp. De skriver 

också att sophögen kommit att symbolisera det moderna industrisamhällets slit och släng, som i 

sin tur får stå för trasiga liv och själar, avbrutna relationer och splittrade värden (Ehn & Löfgren 

2001:60). Att då medvetet ta en äldre bil, från en tidsepok som ses som motpolen till dagens slit 

och släng-mentalitet och som i någon utsträckning brukar romantiseras, och hoppa in bucklor på 

den, sätta höbalar på taket och låta den sönderrostade lacken tala för sig själv kan väl ändå tolkas 

som en provokativ handling? Inte minst med tanke på den svenska synen på renlighet, som 

kännetecknas av en evig kamp för att hålla smuts och skräp borta. “ Bidrar kanske renlighetsivern 

till att forma en speciell moral och människosyn?” frågar sig författarna avslutningsvis (Ehn & 

Löfgren 2001:61). Om vi liknar en pilsnerbil vid skräp, vilken trots allt är menad att se ut som 

skrot, är det möjligt att tänka sig hur provocerande det kan vara att se en raggare köra omkring i 

sådan och därmed göra det till en del av stadsbilden, om än tillfälligt. Elisabeth uttryckte en viss 
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förtjusning för pilsnerbilar, hon menar att de gärna får se lite sunkiga ut “för då väcks det extra 

mycket känslor i folk!”  

 Historiskt sett, kring 1950-talet, var amerikanska bilar sällsynta i Sverige, bilmarknaden 

dominerades av europeiska bilar som marknadsfördes som lämpliga för barnfamiljer, jänkare var 

inget som sågs förenligt med arbetarklassen. “Det provokativa låg i att raggarna både utnyttjade, 

löste upp, kastade omkull och utmanade dessa symboliska innebörder” (Bjurström 1990:212). 

 

“Bilarna var utrustade med skivspelare, raggarskinn i alla möjliga färger såsom rött, blått, svart 

och gult. Flera hade rävsvansar i antennen eller som en stationsvagn, kallad horambulansen, 

som hade en behå upphissad. Vi gapade och skrek, hängde ut genom fönstren och spottade 

körsbärskärnor på folk!” (Heiniemi  

2015:135). 

 

Dick Hebdige skriver om stil som bricolage, hur olika subkulturer tagit föremål, stilar och symboler 

för att sedan omskapa dess ursprungliga innebörd. Hebdige går så långt som att likna denna praxis 

vid en semiotisk gerillakrigföring (Hebdige 1984:95f). Raggarnas användning av bilen ser jag som 

ett typfall av detta. Om vi tar Helena Heiniemis berättelse om den upphissade behån som exempel, 

det är ett föremål vars ursprungliga betydelse helt omkullkastats av raggarna. Från att ha varit ett 

underklädesplagg som det kanske helst inte ska skyltas med på offentlig plats till att bli en symbol 

för uppror (och kanske sexuell frihet?) tillgänglig för alla förbipasserandes beskådan. En alternativ 

tolkning är att den satts dit av en manlig raggare som vill visa upp sin avslappnade syn på 

sexualitet, eller som en trofé som någon glömt i bilen. Det är omöjligt att säga exakt vad behån 

symboliserar här, men den är likväl ett exempel på stil som bricolage.  

 Att raggare provocerat genom åren blir kanske aldrig lika tydligt som i förordet till Rynells 

beskrivande studie om raggarbråkens omfattning, författat av Knut Sveri, där det bland annat står 

att: 

 

“Den rapport, som här presenteras, visar att en av 50- och 60-talens mest omdiskuterade 

ungdomsgrupper, de s k “raggarna”, fortlever och under vissa omständigheter utgör en direkt 

fara för liv och egendom. Med fullständig hänsynslöshet sätter de sig över regler för anständigt 

beteende - för att inte tala om ordningsmaktens föreskrifter - och skyddade bakom gruppens 

anonymitet använder de sig av sin fysiska styrka för att kräva, förstöra och skada.” (Rynell 1981) 
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Viljan att provocera, och att identifiera sig i rollen som provokatör, tycks i allra högst grad leva 

vidare. Alicia talar om att vara en nagel i ögat på folk, hon ser det som lite kul att kunna provocera. 

Det kan handla om att åka ut och ragga långsamt i rusningstrafik, det brukar skapa en hel del 

irritation, säger hon. Elisabeth har ett liknande förhållningssätt när det kommer till att provocera, 

hon finner det lite komiskt när någon retar sig på en raggarbil som kör sakta. “Jag tycker det är kul 

att provocera folk även om jag kanske inte är bäst på att ta ställning för det sedan. Men det är kul 

att, vad säger man, göra intryck typ!” säger Linnea när vi diskuterar detta med att vara provokatör. 

Hon har en dekoration i bilen som ibland upprör vissa människor, vilket hon finner roligt. Det går 

på så vis att urskilja en medvetenhet om sin egen roll som provokatör hos informanterna. 

 Så visst finns det något upproriskt i raggarkulturen fortfarande, och kanske frodas det också av 

en slags projektiv identifikation också, det vill säga att man som grupp börjar identifiera sig med de 

projektioner som andra ger uttryck för angående den egna gruppen. Att raggarkulturen fått och har 

så dåligt och stökigt rykte kan ha resulterat i att dess utövare börjat identifiera sig med den bilden 

också (Granström 2006:55f). Angående att provocera säger Alicia att “Det sitter mest i att det finns 

så mycket fördomar om oss, då blir det lite såhär att om du ska tro det här om oss, då kan vi lika 

gärna vara så!” 

 Linneas bild av en stereotyp raggare innefattade, som jag tidigare skrivit, bland annat 

marknadströjor. Hon följde upp det spåret genom att berätta att hon och hennes kompis vid ett 

tillfälle faktiskt köpt varsin matchande marknadströja med vargar på, och sade att “I gymnasiet var 

det en rolig grej att åh, nu ska vi fula oss litegrann! Men nu blir det istället så att jag har det seriöst” 

med ett skratt. Linnea tycker förvisso inte att hon stämmer överens med den stereotypa bilden av 

en raggare, men detta går att tolka som ett exempel på projektiv identifikation. Alternativt bara ett 

lekfullt förhållningssätt till alla stereotyper och fördomar det finns om raggare. 
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4.2 Att välja oordning 

 

 

“För grupper som vill bryta sig ur den etablerade ordningens tvångströja kan just kaos, som det 

definieras kulturellt, stå för en eggande och befriande annorlundahet. Från utbrytarnas 

perspektiv laddas ett negativt kaos om till ett positivt alternativ.” (Ehn & Löfgren 2001:53) 

 

Under mitt fältarbete slogs jag av hur träffande citatet ovan kändes. Mina informanter, men också 

berättelser från andra kvinnliga raggare jag funnit i diverse litteratur, kan berätta en hel del om 

raggarkulturens koppling till vilda fester, alkohol och andra upptåg. Birgitta berättar om en 

sommar då hennes föräldrar ordnat jobb åt henne på Piteå havsbad, det var tänkt att hon skulle 

städa. Hon säger att hon förvisso inte var upprorisk mot sina föräldrar, men att hennes vilja att 

följa med förbipasserande raggare var så stark att hon lämnade det nya jobbet efter endast en 

timme, bara skurhinken stod kvar. Hon hade inget ombyte, ingen tandborste och ingen alkohol, 

men lyckades lifta och ta sig dit hon skulle. “Dit kom jag, och full blev jag!” tillägger hon sedan. 

Marie rymde, likt Birgitta, hemifrån en gång för att kunna följa med sina bekanta när de skulle till 

Mantorp, med motiveringen att det helt enkelt var vad som kändes viktigt just då. 

 

“ Jag känner liksom att.. jag tycker det är kul att uppleva det, jag är nöjd med det också. Man ser 

på livet nu… När man är med från början kan man hamna vart som helst, snett i livet alltså, det 

är ju så. Det är ingen livsstil man önskar alla kliva in i, men det har gått hur bra som helst!” 

(Intervju med Marie, 13 februari) 

 

Här finns en insikt om att det är ett sätt att leva som inte passar alla, det är en vald oordning. Om 

sitt festande säger Birgitta att hon inte visste “om det var dag eller natt och så in i bilen!” 

 Anthony Giddens skriver om livsstilar och livsplaner, och vilken funktion sådana fyller i 

människors liv. En livsstil kan liknas vid ett nät av olika vanor och orienteringar som i sin tur 

skapar ett mer eller mindre ordnat mönster. Detta tänkta mönster ger och bevarar individens 

känsla av ontologisk trygghet (Giddens 1999:102f). Ontologisk trygghet innebär en känsla av 

stabilitet och rutin, att känna att ens vardag har en slags ordning och mening. Tanken är att 
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individen känner en viss trygghet när vardagliga sociala interaktioner och aktiviteter upplevs som 

tillförlitliga (Giddens 1999:48f).  

 Ehn och Löfgren skriver, liksom som i det inledande citatet, om kaos som ett alternativ. De 

menar vidare att även kaos måste ha en ordning, åtminstone för de som väljer det. För att kunna 

göra och välja oordning måste man också veta vad man konstruerar det i motsats till - 

moderkulturens syn på ordning. Denna negation bildar således, paradoxalt nog, en egen ordning 

(Ehn & Löfgren 2001:52). Man kan nog därför säga att det finns en viss ontologisk trygghet i att 

välja oordning. Det handlar inte nödvändigtvis om att ha en anarkistisk vardag, det är ett annat 

sätt att ordna sitt liv. 

 Hebdige skriver, vilket jag tidigare nämnt, om stil som bricolage inom vissa subkulturer. Han 

skriver bland annat om hur ”teddy boys” omvandlade den respekterade motorscootern till en 

hotfull symbol för gruppsolidaritet. Detta utgör en ”anarkastisk diskurs” (Hebdige 1984:96). Mina 

informanter visar att raggare, likt dessa ”teddy boys”, omvandlat bilen från ett transportmedel för 

medelklassfamiljer till en symbol för frihet, provokation och oordning. På så sätt återfinns den 

anarkistiska diskursen även inom raggarkulturen. 
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5. Avslutande diskussion 

 

 

I denna uppsats har jag försökt hitta en begriplig definition av vad en kvinnlig raggare är genom att 

sammanställa vad jag kunnat hitta i min valda litteratur samt mina informanters uppfattningar, 

erfarenheter och åsikter. Troligen är det mer rättvist att tala om definitioner i plural, då konsensus 

tycks utgöra att det finns flera olika sorters raggare, med några större gemensamma nämnare. I 

syfte att ringa in och beskriva raggarkulturen som sådan har jag också redogjort för en viss 

historisk kontext. Jag har kommit fram till att raggarkulturen, så som jag återgett den, är en ytterst 

svensk företeelse som växte fram som en motreaktion på samhällets normativa syn på stil och 

smak. Jag har dessutom diskuterat epitetet raggare, slutsatsen av den diskussionen är att det 

snarare är något man blir kallad av andra än något man själv presenterar sig som. ”Raggarjävel” är, 

att döma av mina informanters berättelser, relativt vanligt att få kastat efter sig. Bilens betydelse 

för det sociala umgänget och raggarnas identitetsskapande har också behandlats, vilken fortsätter 

att ha en mycket viktig och central roll i raggarkulturen. Bilarna må se något annorlunda ut, många 

talar nämligen om att skicket på dagens jänkare är avsevärt bättre, men de tycks fylla samma 

funktion som alltid (Åhlström 2009:155). Avslutningsvis beskriver jag de kvinnliga raggarnas sätt 

att göra genus på, vilket har visat sig vara normbrytande på flera sätt. Det verkar finnas en attityd 

av att inte vilja förhålla sig till respektabilitet eller normativ femininitet, men inte heller 

maskulinitet på det traditionella sättet. 

 I det andra empiriska kapitlet har jag diskuterat och analyserat den starka gemenskap som 

raggarkulturen i mångt och mycket bygger och vilar på. Jag har tittat närmare på vad det kan 

innebära att ställa upp för varandra och varför detta kan tänkas vara så viktigt inom just 

raggarkulturen. En möjlig tolkning är att de har valt det sociala skyddsnät gruppen kan erbjuda 

framför andra alternativ. Det är tänkbart att förklaringen ligger i motkulturens solidariska 

förhållningssätt. Jag har dessutom beskrivit raggarkulturen i termer av att vara accepterande och 

inkluderande, baserat på mina informanters berättelser. Flera av dem underströk raggarnas 

acceptans för sina medmänniskors olikheter. Åhlström skriver att ”/…/ raggarna har något som 
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andra grupper inte har – ett gemensamt intresse som sträcker sig över alla klass- och 

kulturgränser, som förenar människor som inte skulle mötas och umgås utan det gemensamma 

bilintresset.” (Åhlström 2009:11) Detta citat beskriver vad jag hört och sett när det kommer till 

raggarnas gemenskap väl. Det sista som behandlats i detta kapitel är kvinnliga raggares upplevelse 

av trygghet. Informanterna uppger att de alltid känt en stark känsla av trygghet inom 

raggarkulturen, och flera tillade också att de känner sig mer trygga där än någon annanstans. Det 

är något som, fördomsfullt nog, chockade mig. Det är särskilt intressant då det också blir tydligt att 

kvinnliga raggares rörelsemönster i det offentliga rummet sticker av från de typiska trenderna. Är 

trygghetskänslan ett resultat av rörelsemönstret eller vice versa? 

 I det tredje och sista empiriska kapitlet skriver jag om att sticka ut från normen, till exempel 

genom att förhålla sig och till och med roas av sin roll som provokatör. Raggarna har historiskt sett 

provocerat något oerhört, men det är tydligt att de fortfarande gör det, och många väljer att agera 

på det i form av retfull krypkörning eller diverse utsmyckningar. Dagens pilsnerbilar, som ibland 

knappt ser kördugliga ut, bär på en lång tradition av uppror och provokation. Avslutningsvis 

skriver jag om att se och välja kaos som alternativ, att välja bort det ordnade livet och att hitta en 

trygghet i det.  

 Jag har, genom allt detta, försökt bibehålla ett reflexivt förhållningssätt. Jag har försökt att inte 

dra för stora och för snabba slutsatser av mitt material, men det har visat sig vara svårt. Jag har 

flera gånger behövt dra i den symboliska bromsspaken för mig själv. Mest prövande har, oväntat 

nog, den stora samstämmigheten i mitt material visat sig vara. En till synes stark konsensus kan 

göra tematisering och dylika arbetsprocesser stundtals onyanserad. I syfte att råda bot på detta 

skrev jag, innan mitt fältarbete, upp alla fördomar och åsikter jag hade om raggarkulturen sedan 

tidigare. Under fältarbetets gång har jag därefter fyllt på med såväl motsättningar som samförstånd 

som jag fått syn på. Min förhoppning är att det gett mig någon slags distans till studien. Jag vill, 

såhär efter fältarbete och uppsatsskrivande, göra en deltagande observation med kvinnliga raggare 

någon gång i framtiden. Vad kan jag få syn på under en raggarrunda? Hur ser detta 

identitetsskapande, som jag nu skrivit en del om, ut i aktion?  

 Ehn och Löfgren skriver att bilen har, sedan dess födelse, ”/…/ satt människor, idéer, 

dagdrömmar och landskap i rörelse på olika sätt.” (Ehn & Löfgren 2001:141). Det ligger något visst 

i det, bilen får ofta agera symbol för något annat, något större än den själv. Bilens konnotation är 

mångskiftande och laddad. Den kan användas som transportmedel, vardagsrum, stiluttryck, 
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sovplats, nöjesmedel, matplats, ungdomsgård och mycket, mycket mer. Den kan, beroende på 

användning, ses som det mest vardagliga som finns, eller något att uppröras och bli förargad över. 

Raggarna väljer att leka med detta, och så tror jag att det kommer fortsätta att vara. 

Samstämmigheten i mitt material på det här ämnet tyder åtminstone på att det ligger i kulturens 

natur. 

 

”Det där med bilen, tänk vilken samlingsplats det ändå är! Man kan åka många, man kan ta med 

sig sina kompisar, det är speciellt faktiskt.” (Intervju med Elisabeth, 8 februari) 

 

Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och analysera kvinnliga raggares identitetsskapande 

samt titta närmare på hur de konstruerar raggarkultur i sina berättelser. Citatet ovan visar på att 

bilen må ha en särskild plats inom raggarkulturen, men gemenskapen förblir det centrala. Det 

märks inte minst på hur högt kollektivet värderas bland mina informanter, att exempelvis hjälpa 

någon som blivit ståendes efter vägen, särskilt om det ser ut att vara en raggarbil, är mer eller 

mindre norm. Det är en etablerad bild av raggare, som jag också funnit i den litteratur jag läst, som 

ständigt reproducerats i mina informanters berättelser. Det säger också något om kvinnliga 

raggares identitetsskapande, eftersom de identifierar sig med denna bild av raggarkulturen - det 

kollektiva och solidariska. Även användandet av epitetet raggare skvallrar om synen på 

kollektivism, man identifierar sig snarare med raggarkulturen som sådan än som raggare. Det är 

åtminstone min tolkning av det, att lägga betoningen på att tillhöra kulturen tyder på vikten av 

gemenskap. En av de första frågorna som jag ställde till samtliga informanter var huruvida de 

brukar kalla sig raggare, men då visste jag inte hur intressanta svar jag skulle få. 

 En annan bild som reproduceras hos såväl mina informanter som i litteraturen är raggarnas 

rykte som provokativa och oordnade. Detta rykte har mina informanter varit högst medvetna om, 

och i många fall har de valt att leka med det, vilket jag tidigare nämnt. De har valt att identifiera sig 

som provokatörer, kanske just på grund av det stundtals dåliga ryktet. Kvinnliga raggare gör genus 

på ett särskilt sätt, de gör anspråk på flera traditionellt kodat manliga aktiviteter samtidigt som de 

gör kvinnlighet genom bland annat feminina stiluttryck. Unikt är också den starka trygghetskänsla 

som mina informanter gett uttryck för, vilket gör att deras rörelsemönster i det offentliga rummet 

skiljer sig kraftigt från de som istället upplever sig otrygga på samma platser. Jag tänker att det 
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finns ett behov hos kvinnor idag att ”kräva tillbaka” det offentliga rummet, och det tycks kvinnliga 

raggare göra. 

 I inledningen skrev jag att jag inte var övertygad om att jag skulle kunna ha en plats i 

raggarkulturen, den åsikten har kommit att starkt utmanas under uppsatsarbetet. Jag förstår nu att 

det finns många olika sätt att vara raggare på, och att raggarkulturen är tillräckligt stor för att 

rymma både motsättningar och samförstånd. Inledningsvis skrev jag också hur osynliggjord 

kvinnliga raggare varit i allt från vetenskaplig litteratur till populärkultur, en uppfattning som jag 

fortfarande har. Det har blivit tydligt för mig att kvinnliga raggare alltid funnits inom 

raggarkulturen. De är passagerare, förare, mekaniker, lackerare och mycket mer. De äger kromade 

amerikanare, slitna pilsnerbilar, Volvo och europeiska veteranbilar. De åker på bilträffar, cruising 

och festar på motorklubbar. De dricker kaffe tillsammans på bensinmackar, äter glass i sina bilar 

och inreder sina hem med bildelar. De lyssnar på allt från rockabilly till norsk partymusik. De är 

raggare – unika individer i en raggarkultur. Jag hoppas att min uppsats kunnat förmedla detta, och 

att kvinnliga raggare kommer få mer och bättre representation i framtiden.  
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