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Förord 

Jag vill börja denna studie med att rikta ett stort tack till de respondenter som ställde upp på 

en intervju, utan er hade denna studie inte varit möjlig! Vidare vill jag även rikta ett stort tack 

till min handledare Ulrika Schmauch för hennes konstruktiva feedback samt spridande av 

positiv energi och motivation. Avslutningsvis vill jag även tacka övriga personer i min närhet 

som även de har bidragit med motivation och konstruktiv kritik. 

  



 
 

Abstract & Nyckelord 

Denna studie är en kvalitativ analys av relationen mellan identitetsskapande, sociala normer och punken som 

subkultur. Denna studie undersöker hur de normer som reproduceras inom och utom subkulturen punk påverkar 

de som identifierar sig med denna, samt hur de resonerar kring dessa normer. För att göra detta har jag använt 

mig av en narrativ metod, där jag intervjuat fyra individer som identifierar sig som punkare. Resultaten visar att 

alla de respondenter jag intervjuat talar varmt om de normer och ideal som verkar kreativt och sammanordnande 

inom gruppen, eftersom dessa har en positiv effekt på individernas självkänsla och grupptillhörighet. De talar 

dock negativt om destruktiva beteenden som ibland sammankopplas med subkulturen, exempelvis drogmissbruk 

och nihilism. Vidare visar resultaten även att subkulturen i sig har haft en mycket positiv och stärkande effekt på 

respondenternas identitetsskapande samt upplevelse av tillhörighet. Samt att den vid rätt omständigheter kraftigt 

kan minska de negativa psykologiska effekterna som den kulturella friställningen tenderar att ha på individer. 

 

Nyckelord: Identitet, sociala normer, subkultur, motkultur, punk, gemenskap och kulturell 

friställning. 
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1. INLEDNING 

Under de senaste femtio åren har det skett stora förändringar och omprioriteringar av de 

förväntningar och samhälleliga normer som ställs på individer i samhället. Tidigare ansågs 

reproduktion och lönearbete vara livets mål och mening, och individernas framtid var mer 

eller mindre utstakad redan från födseln. Det ansågs helt naturligt att eftersträva samma mål 

som ens föräldrar och farföräldrar gjort före en själv. Detta var förenat med både positiva och 

negativa konsekvenser. Positiva eftersom det inte ställde allt för höga krav på individerna i 

fråga, men framförallt var realistiska mål att eftersträva, eftersom merparten av människorna 

lyckades leva upp till dessa. Negativa eftersom det limiterade individens möjlighet till att 

själv påverka sin framtid, exempelvis var det svårt att påverka sin socioekonomiska position 

(Ziehe, 1986, Sid 16). 

Att växa upp i dagens samhälle är däremot förknippat med oändliga individuella 

valmöjligheter. Detta eftersom människor nu, på grund av traditionella upplösningar har 

möjligheten att själva påverka sin framtid, men även detta är förenat med både positiva och 

negativa effekter. Positiva eftersom det nu finns större möjligheter att leva ett liv man själv 

väljer, snarare än det liv man tilldelas. Det är i alla fall den bilden som reproduceras genom 

olika medier i dagens samhälle. Dock så är det inte nödvändigtvis så enkelt som det verkar, 

vilket leder till nackdelarna med det hela.  

Den största skillnaden mellan dåtid och nutid rörande individers syn på framtiden ligger enligt 

Thomas Ziehe i möjligheterna att tala om densamma. Han menar att individer idag spenderar 

mycket tid och uppmärksamhet på att tala om lycka, lidande, mål och framtidsdrömmar, 

vilket han menar leder till att individerna målar upp en bild av framtiden som statistiskt sett är 

omöjlig att uppnå. Den är helt enkelt allt för orealistisk (Ziehe, 1986, sid 27). Vidare belyser 

han även att det inte bara är individernas drömmar och mål som förändrats, utan framförallt 

den upplevda pressen från omgivningen. Han menar att individer idag ständigt matas med 

bilder och normer över hur man bör bete sig för att, dels anses vara normal, men framförallt 

för att anses vara ”lyckad”. 

Det är just detta fenomen som han anser vara det mest problematiska i dagens samhälle, att 

det ställs allt för höga krav på individen. Så höga krav att det istället för att ha en motiverande 

effekt snarare ofta får motsatsen. Vilket på sikt tenderar att leda till en ångest, upplevelse av 

hopplöshet och framförallt misslyckade eftersom individen i fråga inte anser sig ha lyckats 
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leva upp till sina egna, samt omgivningens krav. Det skapar ett kognitivt kaos av alla intryck 

och krav vilket vidare leder till ett ständigt ifrågasättande av sin person och identitet. Ziehe 

menar att identiteten skapas och är som mest labil i unga år (<20), vilket leder till att det är 

ungdomar som är som mest utsatta för de destruktiva tendenserna i dagens samhälle (Ziehe, 

1986, sid 31).  

För att hävda sig mot dessa destruktiva konsekvenser av det nya samhället menar Ove 

Sernhede att framförallt ungdomar tenderar att söka sig till subkulturer, detta framförallt för 

att dessa skapar alternativa mål att leva upp till samt skapar en tillhörighet som ofta kan 

saknas i dagens samhälle (2010, sid 61). Ett exempel på en sådan subkultur är punken, som 

uppstod som en effekt av samhällets utveckling i slutet av 70-talet. 

Vad exakt punk är för någonting finns det förmodligen ingen som kan svara på, framförallt 

eftersom den utvecklats på olika sätt på olika platser, samt upplevts på olika sätt av alla 

inblandade individer. Något som de flesta nog kan vara överens om dock, var att den 

utvecklades som en protest, eller antites, mot de rådande samhällsstrukturerna (Lamy och 

Levin, 1985). Subkulturens medlemmar utmärkte sig genom att ta till en attityd samt en 

livsstil som markant skiljde sig från mängden, så till den milda grad att den upplevdes mycket 

uppseendeväckande. Punkarna tog avstånd mot allt vad de ansåg att samhället stod för och 

definierade sig själva som alienerade och utstötta ur samhället(Lamy och Levin, 1985). Det 

jag kommer undersöka i den här studien är hur punken idag kan fungera som alternativ till det 

bredare samhället dess krav på individen. 

1.1 SYFTE & PROBLEMFORMULERING 

Syftet med studien är således att undersöka vilka normer och ideal som de som definierar sig 

som punkare i dagens samhälle måste leva upp till, både de utom subkulturen, men även de 

inom densamma. Samt hur dessa normer och ideal har påverkat dem och deras identitet. 

Utifrån detta syfte har jag formulerat tre forskningsfrågor som följer nedan. 

1.1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

De frågeställningar jag ämnar undersöka i denna rapport är dessa: 

- Hur resonerar punkare runt de normer och ideal som reproduceras inom dagens 

samhälle? 

- Hur resonerar punkare runt de normer och ideal som reproduceras inom deras 

subkultur? 
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- Hur påverkar dessa normer deras syn på sig själva och deras identitet? 

2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer jag presentera tidigare forskning som kan vara till stor nytta för att öka 

förståelsen kring det fenomen jag valt att studera. Först kommer jag att presentera Thomas 

Ziehes teori om den kulturella friställningen, detta eftersom det är just det fenomen som 

punken skapats som en anti-tes emot. Vidare kommer jag även att sammanfatta Ove 

Sernhedes definition av subkultur, samt skillnaden mellan denna och en motklutur. Detta 

eftersom punken ofta sammankopplas med båda dessa. Som avslutning kommer jag att 

presentera tidigare forskning som rör punken som subkultur, hur denna uppstod, samt vad 

som anses vara essensen i det hela.  

2.1 DEN KULTURELLA FRISTÄLLNINGEN  

Under andra halvan av 1900-talet skedde det en stor förändring rörande människornas 

individuella frihet. Inte enbart genom en ökad arbetsdelning och specialisering i samhället, då 

det krävdes längre utbildningar och mer erfarenhet för att kunna utföra arbetsuppgifterna. 

Utan det var framförallt i de nedärvda traditionerna som förändrades mest (Ziehe, 1986, Sid 

16). De största förändringarna är framförallt religionens inverkan på individernas livsval och 

beteende, men även:  

Förändringar i sexualmoralen och det sexuella beteendet, upplösningen av generationsrollerna, 

problematiseringen av könsrollerna och den förändrade inställningen till så kallade 

auktoritetspersoner (Ziehe, 1986, Sid 16).  

Denna störning av traditionerna medförde framförallt en stor förändring i individernas 

möjligheter till att se på sig själva på olika sätt, då deras livsbana inte längre var förutbestämd. 

Ziehe menar att de som växte upp under förkrigstiden hade sin framtid utstakad framför sig, 

livsbanan var redan fastställd av samhället. Detta i sig menar han innebar att individens 

spelrum var mycket litet, till skillnad från idag då den ”inre styrningen” har minskat påtagligt 

och möjligheten att strunta i de nedärvda traditionerna ökat i hög utsträckning och således 

även möjligheten att forma sin egen framtid. Detta fenomen benämner Ziehe som kulturell 

friställning(1986, Sid 17). 

Den kulturella friställningen är något som Ziehe anser ha fått både positiva och negativa 

konsekvenser på individerna i dagens samhälle. Positivt eftersom det möjliggör för framförallt 
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utsatta individer får en möjlighet att förändra sin livsbana och sin situation i samhället. Men 

även negativ då det ställer enorma krav på de enskillda individerna. Detta eftersom den 

subjektiva belastningen tilltar, ibland till den milda grad att verkligheten kan upplevas som en 

institution av krav (Ziehe, 1986, sid 29).  

Ziehe menar att: 

Aldrig förr har så många människor haft så mycket tid, sådana materiella möjligheter så, mycket 

psykisk uppmärksamhet, så mycket samhällelig symbolik och samhälleliga bilder att ta till för att 

tala om lyckan, om sitt eget lidande, om sina relationer till andra, till att fundera på och tala om 

sina behov av kommunikation (1986, Sid 26-27). 

Vilket i sig leder till att individer nu för tiden tenderar att drömma om en framtid som högst 

osannolikt kommer inträffa. Detta i sin tur tenderar att öka de inre motsättningarna och vidare 

bidra till uppkomsten av en prestationsångest som var mycket ovanlig innan den kulturella 

friställningen var aktuell.  

Ziehe hävdar även att den kulturella friställningen inte bara har inneburit en upplevelse av 

ökade materiella behov, utan även en allmän föreställning om legitimiteten i strävan efter 

individuell lycka, vilken aldrig tidigare har varit så allomfattande. Han menar att 

uppfattningen om att lycka i livet innebär mer än bara möjligheten till fortplantning nu på ett 

oåterkalleligt sätt har trängt in i allmänhetens sinne (Ziehe, 1986, sid 27). I och med detta har 

även teknokratiseringen och den sociala nedkylningen av samhället lett till en ökad brist på 

närhet och upplevelsen av tillhörighet för individerna i dagens samhälle då behovet av dessa 

aldrig någonsin varit större (Ziehe, 1986, sid 27).  

Enligt Ziehe så är det framförallt ungdomar som blir lidande av den kulturella friställningen, 

detta på grund av att det är i den åldern som identitetsskapandet är som störst, man vill vara 

någon och känna tillhörighet (Ziehe, 1986, sid 31). Han liknar dagens samhälle vid ett 

snabbköp där individerna går runt och har en möjlighet att väga alternativen mot varandra. 

Detta i sig menar han kan vara mycket destruktivt för även om man tar avstånd från vissa av 

dessa ”varor” (krav/förväntningar/mål), så kan känslan av dess ouppnåelighet vara mycket 

påtaglig. Därför menar Ziehe att: 

Kanske kommer det bli allt mer livsnödvändigt, för ens egen livsform, för ens eget jag projekt, ja 

också just för den stil och estetik man föredrar att lära sig hålla denna genomträngande verklighet 

ifrån livet! (Ziehe, 1986, sid 31). 
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Det är just detta fenomen som är intressant att studera i förhållande till punken eftersom 

individerna inom densamma påstår sig ta avstånd från stora delar av vad samhället står för, 

men som Ziehe menar är detta lättare sagt än gjort. 

2.2 SUBKULTUR ELLER MOTKULTUR 

Begreppet motkultur formades av historieprofessorn Theodore Roszak och lanserades i boken 

The Making of a Counter Culture som publicerades 1969. Roszak definierar där en motkultur 

som en subkultur eller en mindre grupp människor som vänder sig emot stora delar av den 

bredare kulturen, där de ifrågasätter eller förkastar delar av dess fundament (Roszak, 1969). 

Ove Sernhede har forskat en hel del rörande ungdomskulturer och han belyser att det finns 

vissa specifika skillnader mellan subkulturer och motkulturer. Han menar att subkulturer har 

en förankring i arbetarklassen, emedan motkulturer snarare har en förankring i medelklassen. 

Eftersom en subkultur har sina förankringar i arbetarklassen så menar Sernhede att dessa är 

bundna till lönearbetet och dess villkor eftersom, Sernhede menar att dessa bärs upp av 

ungdomar som träffas på fritiden. Subkulturer uttrycker ofta en frustration rörande de rådande 

samhällsförhållandena, men dessa tar uttryck i utvecklandet av egna stilar, specifika 

klädkoder, en specifik musikgenre m.m. Inom subkulturer handlar det ofta om det icke 

verbala uttrycken, det fokuserar snarare på de symboliska utrycken (Sernhede, 2010, sid 60). 

Motkulturer menar Sernhede däremot förankras i medelklassen, vilket leder till att dessa ofta 

är mer sofistikerade. Han menar att det inom motkulturer ofta formuleras ett aktivt 

avståndstagande från den bredare kulturen, samt att dessa tenderar att bygga på en alternativ 

samhällsteori och politisk analys (Sernhede, 2010, sid 60). Detta i sig leder ofta till ett 

ifrågasättande av lönearbetet, familjekonstellationer samt andra samhälleliga institutioner. 

Sernhede menar även att motkulturer ofta tenderar att utforska och föreslå alternativa livs- och 

samlevnadsformer (Sernhede, 2010, sid 60). 

2.3 PUNKENS TUDELADE NATUR & UPPKOMST 

Det var i slutet av 1970-talet som punken började utvecklas, det debatteras friskt om huruvida 

punken ursprungligen har sina rötter i Storbritannien eller i USA eftersom den började 

utvecklas parallellt på de båda platserna (Lamy och Levin, 1985). 

De två ”tvillingkulturerna”(den engelska och den amerikanska versionen) hade många stora 

likheter, men även vissa skillnader. Framförallt var det dess koppling till politik, dess 

genomsnittsålder samt medlemmarnas socioekonomiska bakgrund som skiljde dem åt (Lamy 
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och Levin, 1985). Den engelska versionen var mer inriktad på att chocka samhället och var 

politiskt obunden. Denna version gick alltså ut på att avvika från mängden i största möjliga 

mån, med målet att väcka uppmärksamhet. Även om detta beteende i sig kan vara politiskt 

laddat så följde de ingen politisk agenda. Den amerikanska versionen däremot, var mycket 

mer sofistikerad, där handlade det mycket mer om politik och viljan att förändra saker och 

ting (Lamy och Levin, 1985). Anledningen till detta kan dels bero på det faktum att den 

engelska versionen bestod mer eller mindre uteslutande av individer från en lägre arbetarklass 

samt att mestadelen av medlemmarna var mellan 13-19 år, medan dess amerikanska 

motsvarighet bestod mestadels av individer från medelklassen samt med en medelålder strax 

över 20 år (Lamy och Levin, 1985). 

Trots att de två falangerna skiljde sig åt på många sätt så var det framförallt deras känsla av 

alienation från samhället samt deras aktiva avståndstagande från den bredare kulturen som de 

ansåg vara förtryckande och oäkta (Lamy och Levin, 1985). Framförallt föraktade de, de 

konservativa, kapitalistiska, stora företag som de ansåg försökte kontrollera vilka typer av 

kultur ”de borde” konsumera (kläder, prylar, musik m.m.). De ifrågasatte även i stor grad 

andra delar av det samhälle de själva var en del av, som tillexempel massmedia, polismakten, 

ja praktiskt taget hela det sociala systemet och alla dess auktoritära krafter (Lamy och Levin, 

1985). 

Dessa två parallellt utvecklade falanger inom punken kan liknas vid Moores beskrivning av 

antingen ”Culture of deconstruction” alternativt ”Culture of autenticity” (Moore, 2004). Trots 

att Moore inte benämner dessa två falanger inom punken som den engelska och den 

amerikanska menar jag att hans beskrivningar av dessa stämmer överens med Lamys 

beskrivningar av likheter och skillnader mellan den amerikanska och den engelska kulturen. 

Culture of deconstruction definierar Moore som en kultur som definieras av nihilism, ironiskt 

cynism och en upplevelse av meningslöshet bland de individer som definierar sig med denna, 

denna definition kan liknas vid den Brittiska versionen. Culture of autenticity däremot bygger 

på en tanke om uppriktighet, denna kulturs syfte var att upprätta ett undergroundnätverk som 

skulle fungera som kommunikationsmedia för deltagarna inom kulturen. Dess syfte var att ge 

uttryck för konstnärlig uppriktighet och oberoende från den korrumperande verkan handeln 

kan ha på människor (Moore, 2004). Denna definition kan liknas vid den Amerikanska 

versionen. Avslutningsvis menar Moore att även om dessa två falanger i stort sett kan anses 

vara varandras motsatser, så har de företrätt två konkurrerande tendenser inom punken sedan 
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dess uppkomst i slutet på 70-talet, och kan således anses vara två olika effekter på samma kris 

inom det postmoderna samhället (Moore, 2004). Denna kris som Moore talar om här, är 

densamma som Ziehe kallar för kulturell friställning. 

2.3.1 PUNK, D.I.Y. & SOCIALA RÖRELSER 

Huruvida man kan prata om punk i termer av en social rörelse disskuterar Ryan Moore och 

Michael Roberts i sin artikel do-it-yourself mobilization: punk and social movements, detta 

eftersom det funnits påståenden om att punken inte räknas som en social rörelse på samma 

sätt som vissa andra musikrelaterade subkulturer gjort under 60- talet (Moore, Roberts, 2009). 

De undersöker tre ”vågor” inom punken. Dessa är Rock Against Racisim kampanjen som 

uppstod i England i slutet av 70-talet med bandet The Clash i spetsen, vilket var en mer 

politisk variant som utvecklades i England något år efter punkens första genombrott. Den 

andra är den politiskt laddade hardcorevågen som tog fart i början av 80-talet i USA, och 

slutligen vad som kom att kallas för Riot Grrrl som var punkens motsvarighet till 

jämställdhetsvågen i samhället under mitten av 90-talet.  

Studien visar att även om man kanske inte kan påstå att punken per se, är en social rörelse 

efter begreppets rätta bemärkelse så kan man i alla fall anse att punken och dess ”Do-It-

Yourself”-etik fungerar som en mekanism som möjliggör för effektiv spridning av politiska 

budskap inom ett nätverk av undergroundmedier (Moore, Roberts, 2009). De menar att 

punkarnas redan existerande strukturer för att sprida budskap och kultur var redo att tas i bruk 

då högerpolitiken började arbeta offensivt emot de tidigare sociala rörelserna för antirasism, 

fred och jämställdhet. Samt att då punkarna väl börjat delta i dessa sociala konflikter 

utnyttjade de ramar, taktiker och emotioner tagna direkt ifrån sin egen subkultur. I och med 

detta förändrade de även de sociala rörelsernas sätt att tala om och sprida sitt budskap(Moore, 

Roberts, 2009). 

Som en sammanfattning av vad punk kan anses vara och hur Do It Yourself – tanken fungerar 

väljer jag att citera en del ur boken Från elvis till emo som är skriven av bibliotekarien 

Mattias Axén: 

Redan från början utgick punken från en gör-det-själv-idé, (Do It Yourself, DIY). Inga 

förkunskaper krävdes för att bli musiker, bara rätt inställning. Arbetsgången var: lär dig två 

ackord, starta ett band, möt publiken. Även skivinspelning och distribution sköttes ofta av banden 

själva. Därför blev kritiken stor mot de band, som i likhet med The Ramones och The Clash, låg på 

stora bolag och kom att bli en del av det kommersiella etablissemang som punken föraktade. Så 
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fort ett punkband når sitt genombrott har det på sätt och vis börjat fjärma sig från sitt ursprung, det 

som tar avstånd från det etablerade. Och då är det inte riktigt punk längre (Axén 2010, sid 76). 

Boken är förvisso inte vetenskapligt skriven, men författaren uppvisar god sakkännedom och 

hans sammanfattning av punken stämmer väl överens med de vetenskapliga artiklar som 

publicerats i ämnet. Därför väljer jag att avsluta avsnittet med detta citat. 

3. TEORIER 

Efter en genomgång av den tidigare forskningen angående punken som subkultur så ser vi att 

denna framförallt har fokuserat på ett förklarande av punken, vad den är för någonting, varför 

den uppstod samt varför den fick så stort genomslag m.m.  Vi ser även att tidigare studier i 

ämnet har haft mer av en sociologisk utgångspunkt, än en socialpsykologisk. Jag avser således 

att komplettera den tidigare forskningen med en studie av socialpsykologisk natur som ämnar 

undersöka förhållandet mellan respondenternas syn på sig själva, sociala normer samt hur 

dessa påverkas av det faktum att de definierar sig själva som punkare. Därför att jag anser att 

anledningarna till, och motivet bakom varför individer väljer att definiera sig som punkare 

och leva efter dessa normer, endast kan återfinnas genom en sådan studie.  

För att göra detta har jag valt att använda mig av en teoriram som fokuserar på den enskillda 

individen och dennes identitetsskapande och uppbyggnad av självförtroende. Samt hur sociala 

normer produceras och reproduceras inom olika kulturer, och som avslutning även hur 

konformationen gentemot dessa kan ges i uttryck. 

3.1 IDENTITETSSKAPANDE 

Det som anses skilja människor från djur är vår möjlighet till reflexivt tänkande. Detta innebär 

att vi kan resonera runt vårat eget tankesätt, och på så vis även utvärdera det och därigenom 

påverka det. Detta innebär enligt Crisp och Turner (2010, sid 2) att vi i viss mån kan sätta in 

oss själva i andras situationer och reflektera över hur vi dels skulle handla om vi var dem, 

men även och kanske framförallt, hur andra kan tänkas uppfatta oss själva utifrån. Denna 

egenskap innebär att vi som individer kan anpassa vårt beteende utifrån vår sociala kontext 

och det sociala sammanhang vi befinner oss i för stunden. 

3.1.1 SJÄLV-SCHEMAN 

Crisp och Turner menar att all den information vi samlar in om oss själva, våra tankar och 

beteende, den information som vi anser vara definitionen av vem vi är, lagras i vad de kallar 
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själv-scheman. Det är kognitiva system där individen tillskriver jaget de egenskaper denne 

anser sig ha.  De menar att dessa själv-schemans konstellationer avgör hur individer förväntas 

handla i olika situationer som uppstår. Om en person till exempel anser sig vara säker i sig 

själv eller duktig på en specifik uppgift kommer exempelvis eventuella åskådare inte påverka 

individens prestation om denne ställs inför denna uppgift (Crisp, Turner, 2010, sid 8). 

Vidare menar författarna att individer har ett antal olika själv-scheman. Vissa viktigare än 

andra, eftersom individer anser att vissa av våra egenskaper påverkar vem de är i större 

utsträckning än vad andra gör. Om en individ till exempel definierar sig som punkare, och 

anser att det är en viktig del av sin identitet så tenderar denna person att identifiera sig med 

andra punkare, och även anse sig själv som annorlunda än de som inte är en del av 

subkulturen. Om en person däremot är en del av subkulturen punk, men identifierar sig mer 

utifrån en mängd andra egenskaper, anser denne det relativt oviktigt att vara och bete sig som 

en punkare eller en del av subkulturen. Författarna menar att det är konfigurationen, eller 

sammanställningen av en individs olika själv-scheman som tillsammans bildar dennes själv-

koncept, vilket är synonymt med dennes identitet (Crisp, Turner, 2010, sid 10-11). 

Följaktligen menar de att individer har alla flera olika själv-scheman de identifierar sig med, 

även om vissa individer kan ha betydligt fler än andra. Att ha många olika själv-scheman 

kopplat till sin identitet kan enligt författarna verka positivt då dessa kan minska de negativa 

effekterna av eventuella misslyckanden i livet. Eftersom det då finns andra själv-scheman från 

vilka individen kan härleda tillfredsställelse (Crisp, Turner, 2010, sid 10). 

3.1.2 SJÄLVFÖRTROENDE 

Enligt författarna spenderar människor mycket av sin tid till att definiera vem, eller hur de är. 

Detta sker ofta i förhållande till vem eller hur dessa helst skulle vilja vara, men även i stor 

utsträckning till andra individer i sin omgivning. Huruvida individer är nöjda med sig själva 

och den bild de ser vid dessa reflexiva tankar benämns i termer av självförtroende. En 

individs självförtroende kan vara både positivt och negativt och innefattar individens 

subjektiva uppfattning om sig själv (Crisp, Turner, 2010, sid 22).  

De menar att en individs självförtroende beror till stor del av dennes uppväxt, dels vilken typ 

av uppfostran personen har fått, men även andra delar av ens sociala kontext. Som övrig 

familj, vänner, lärare och andra personer i dess närhet. Individers självförtroende utvecklas 

som mest i åldrarna 6-11 år och är som mest stabil från 20år fram till pensionsålder. Detta 

eftersom det är framförallt i tidig ålder som bilden av sitt själv utformas, men självförtroendet 
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fortsätter att utvecklas under hela ens liv även om det tenderar att påverkas mer i vissa åldrar 

enligt författarna (Crisp, Turner, 2010, sid 23). 

Crisp och Turner hävdar att man bör tala om självförtroende i relativa värden, detta eftersom 

en person med lågt självförtroende egentligen inte har ett lågt självförtroende, utan bara ett 

lägre självförtroende än en person med högt självförtroende, men trots detta menar de att 

individernas självförtroende påverkar deras syn på sig själva och omvärlden, samt även deras 

sätt att hantera olika sociala situationer i hög grad (Crisp, Turner, 2010, sid 23). 

De menar att individer med lågt självförtroende väljer att inte anstränga sig för att uppnå ett 

stadium av välbefinnande i lika stor utsträckning som individer med högt självförtroende. 

Detta trots antagandet att alla individer vill ha en så positiv upplevelse av sig själv och sitt liv 

som möjligt. Utöver detta så menar de även att personer med lågt självförtroende tenderar att 

dämpa även de positiva känslor de upplever, bland annat genom att distrahera sig själva, men 

även att försöka lugna ner sig själva. De personer med högt självförtroende tenderar dock att 

handla i motsatt riktning, om de upplever positiva livshändelser så försöker de behålla den 

positiva känslan så länge som möjligt (Crisp, Turner, 2010, sid 24). 

3.2 SOCIALA INFLUENSER 

Vid studier av sociala influenser så fokuserar forskare på när, var, hur och varför individers 

beteenden påverkas av andra personer, alternativt sociala normer. Sociala normer definieras 

som de attityder eller beteenden som är vedertagna inom en speciell grupp i samhället, samt 

dess påverkan av gruppmedlemmarnas egna attityder och beteenden (Crisp, Turner, 2010, sid 

157-161). Enligt Crisp och Turner finns det i huvudsak två typer av sociala influenser som 

leder till att individer väljer att anpassa sig till sociala normer, dessa är Informativa samt 

normativa Influenser(Crisp, Turner, 2010, sid 157-161). 

3.2.1 NORMATIVA & INFORMATIVA INFLUENSER 

Informativa influenser innebär enligt författarna att individer vänder sig till omgivningen för 

att skaffa sig information om händelser som denne aldrig varit med om tidigare, och således 

inte vet vilken reaktion som förväntas av individen i fråga, för att sedan anpassa sitt beteende 

därefter. Individen studerar helt enkelt omgivningens reaktioner på händelsen för att sedan 

utifrån dessa avgöra hur denne ”bör” reagera. De menar att informativa influenser vid rätt 

omständigheter inte bara bidrar till att individen i fråga förstår hur denne förväntas handla, 
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utan även att denne förändrar sin egen åsikt i frågan så pass att den stämmer överens med den 

omgivande gruppens, alltså den sociala normen i fråga (Crisp, Turner, 2010, sid 163).  

Normativa influenser innebär däremot att individer väljer att handla på ett sätt som egentligen 

går emot deras egen övertygelse, men som anses vara rätt sätt att handla på av omgivningen. 

Individen handlar således emot sin egen övertygelse, men i enlighet med den sociala normen. 

Detta eftersom individen annars riskerar att bli gjord till åtlöje alternativt bli utesluten av den 

större gruppen (Crisp, Turner, 2010, sid 163). 

Båda dessa influenser kan enligt författarna på sikt leda till vad de kallar konformitet, vilket 

innebär att individer anpassar sina attityder eller beteenden som ett resultat av implicita 

sociala normer. De olika influenstyperna resulterar dock i olika typer av konformitet. 

Normativa influenser resulterar i att individer anpassar sina offentliga åsikter så de går i linje 

med gruppens medan dess privata åsikter inte nödvändigtvis behöver överensstämma med 

dessa. Detta beteende benämner Crisp och Turner som ”Compliance”. Informativa influenser 

däremot resulterar i vad de kallar för ”Conversion” som innebär att inte bara dess offentliga 

utan även dess privata åsikter stämmer överens med gruppens åsikter (Crisp, Turner, 2010, sid 

164). 

3.2.2 KONFORMITET 

Turner och Crisp menar att det finns ett antal faktorer som avgör i vilken utsträckning 

individer kommer kunna stå emot normativ och informationella influenser. De menar att det 

som avgör huruvida individer konformeras av normativa influenser bland annat är hur stor 

den influerande gruppen är, ju större grupp desto högre konformativ verkan har denna på 

individen. De menar dock att även sammanhållningen i gruppen spelar roll, ju högre 

sammanhållning, och interpersonellt beroende gruppmedlemmarna emellan, desto högre 

normativ inverkan på individen (Crisp, Turner, 2010, sid 165). 

Slutligen menar de även att socialt stöd påverkar den konformativa effekten, vilket innebär att 

det i många fall räcker med att en person stödjer dig och dina åsikter för att du skall stå fast 

vid dem i större utsträckning (Crisp, Turner, 2010, sid 165-166). Enligt författarna är den 

faktor som avgör i vilken utsträckning individer konformeras av informationella influenser 

framförallt individens självförtroende, men de medger även att vissa kontextuella faktorer kan 

spela in (Crisp, Turner, 2010, sid 167). 
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4. METOD 

För att utföra min studie var jag i behov av ett passande empiriskt material, för att samla in 

och analysera detta har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Utöver en beskrivning 

av hur jag har gått till väga med detta, innefattar avsnittet även de avgränsningar samt 

urvalsmetoder jag använt mig av. 

4.1 KVALITATIV METOD 

Bryman menar att kvalitativ forskning brukar beskrivas som en forskningsstrategi som är 

inriktad på ord och dess betydelser, detta i förhållande till kvantitativ forskning som snarare 

fokuserar på siffror och dess förklaringsgrad (Bryman, 2011, sid 340).  

Kvalitativ forskning bygger ofta på en kunskapsteoretisk ståndpunkt som är tolkningsinriktad. 

Vilket innebär att man som forskare anser att det är individers kunskap om sin sociala kontext 

som avgör hur de sedan tolkar densamma (Bryman, 2011, sid 341). Vidare vilar kvalitativ 

forskning ofta på en socialkonstruktivistisk ontologisk ståndpunkt. Vilket innebär att alla 

människor tolkar sin omvärld subjektivt i förhållande till varandra, således kan ingen ställa sig 

utom den sociala kontexten och sedan tolka dess händelser objektivt. Eftersom människors 

uppfattning av omvärlden bygger på dess tidigare erfarenheter och kunskap om denna 

(Bryman, 2011, sid 341). Detta innebär att de resultat jag kommer fram till angående punken 

och de normer och ideal som representeras inom denna inte kommer att vara generaliserbara 

till en bredare population, men att resultaten ändå kan bidra till förståelsen av hur 

sammanlänkningen av dessa kan te sig i vardagen. 

4.2 NARRATIV INTERVJU & ANALYS 

För att analysera sociala normer och identitetsskapande i relation till subkulturen punk har jag 

valt att använda mig av en narrativ analysmetod. Vid genomförande av en narrativ analys är 

det hur saker sägs som är det väsentliga. Det är genom att lyssna på hur en individ väljer att 

framställa bilden av sig själv via berättandet en analys kan genomföras. Narrativa analyser är 

ett sätt för forskaren att låta respondenterna själva definiera det sammanhang de anser sig vara 

en del av (Fejes, 2009, sid 201). Vid utförande av narrativa intervjuer fokuserar forskaren 

således på den information som intervjupersonen upplever som den relevanta i förhållande till 

diskussionsämnet, samt hur dennes syn på ämnet har förändrats över tid. Anledningen till att 

denna metod passar så bra till mitt syfte är den att det inte finns någon specifik definition av 

vad som är punk, utan det är upp till individerna att subjektivt tolka dess betydelse. 
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Det innebar att jag kunde föra en relativt fri diskussion med mina respondenter, runt ett antal 

på förhand bestämda teman rörande mitt ämne. De teman jag valde att använda mig av i mina 

intervjuer var uppdelade efter tidsperioder (dåtid, nutid och framtid), eftersom jag på så vis 

kan undersöka hur punken som subkultur har påverkat mina respondenters identitetsskapande 

över tid. Detta är en mycket viktig aspekt eftersom individers identitetsskapande är en 

långsamt pågående kontinuerlig process. Därför har jag utöver tre tidsindelningar även format 

frågor som är väldigt breda och ger dem möjligheter att berätta sin historia så fritt som 

möjligt. 

Eftersom jag formulerade min intervjuguide efter den narrativa analysen innebär det att jag 

använder mig av ett induktivt angreppssätt vilket är vanligt vid kvalitativa studier. Det innebär 

att jag först samlade in empirisk data och sedan utifrån dessa data bestämde vilka teorier jag 

skulle använda mig av vid analysen. 

4.2.1 URVALSMETOD  

Eftersom jag utför en kvalitativ undersökning så finns det heller ingen anledning för mig att 

använda mig av ett slumpmässigt urval, eftersom jag endast ämnar att examplifiera mina 

resultat snarare än att generalisera dessa till den större populationen (Svenning, 2003, sid 

110). Av den anledningen har jag använt mig av ett selektivt urval där jag personligen valt ut 

de respondenter som jag uppskattade skulle komma att tillföra min studie så mycket som 

möjligt. Detta kan liknas vid ett selektivt bekvämlighetsurval, vilket går ut på att forskaren 

själv kan välja ut ett antal respondenter som befinner sig i dennes närhet och lever upp till de 

kriterier som krävs för respondenterna i undersökningen (Bryman, 2011, sid 194). 

Jag valde ut ett antal individer som anser sig vara punkare, alternativt aktiva deltagare inom 

subkulturen punk. Merparten av de jag valt var jag redan bekant med sedan innan, vilket kom 

att leda till att jag valde respondenter som passade in väl i min studie, som även gav en så 

bred beskrivning av ämnet som möjligt. Jag har även haft intentionen att välja individer ur 

olika umgängeskretsar, eftersom jag antar att även det kan ge vidare förklaringar och 

annorlunda perspektiv eftersom de inte diskuterat ämnet med varandra. Mina respondenter är 

alla mellan 20 -30 år gamla, och kommer från olika platser i landet men bor för tillfället i 

Umeå, samt är alla av medelklassbakgrund. 

4.2.2 GENOMFÖRANDE 

Jag började med att kontakta med mina respondenter, för att sedan bestämma träff för en 

intervju. Jag var noga med att förklara undersökningens syfte och genomförande utförligt, 
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detta för att respondenterna skulle känna sig så trygga och bekväma som möjligt under 

intervjun. Jag var även noga men att respondenterna skulle vara medvetna om att de när som 

helst under intervjun kunde avbryta denna.  

Respondenterna informerades även om att inspelningarna som genomfördes under intervjuns 

enda syfte var att underlätta min analys vid senare bearbetning, samt att ingen annan än jag 

skulle ha tillgång till dessa inspelningar. Efter att jag transkriberat mina intervjuer så började 

jag bearbeta dessa i förhållande till varandra. Jag valde att först identifiera genomgående 

teman i vardera intervjun för att sedan jämföra dessa sinsemellan.  

De teman jag identifierade i min empiri var relaterade till de teorier jag valt att använda vid 

analysen. Två av mina forskningsfrågor syftar till att på ett deskriptivt sätt belysa, hur 

respondenterna resonerar runt de normer som reproduceras inom olika delar av deras sociala 

kontext. Emedan den sista snarare fokuserar på att analysera hur respondenterna påverkas av 

dessa. Därför valde jag att även dela upp min analys i två delar.  

Den första delen innehåller deskriptiva skildringar av hur mina respondenter resonerar runt de 

normer som de reproduceras inom och utom subkulturen. Exempel på teman jag identifierade 

här var: gemensamma anledningar till att de blev punkare, vad de anser att punk är för något 

idag, vilka beteenden som är förenliga respektive inte förenliga med subkulturen, hur de tror 

punken kommer påverka dem i framtiden, vilka likheter och skillnader det fans mellan deras 

definitioner och berättelser, m.fl.  

Den andra delen innehåller en analys av hur dessa normer har påverkat respondenterna i fråga, 

här eftersökte jag de teman som rörde: identitet, självbild, självförtroende, attityder, hur 

uppfattningen av dessa har förändrats i och med att de blev punkare, m.fl. Det var utifrån 

dessa två huvudkategorier jag byggde upp min analys. Detta genom att exemplifiera fenomen 

genom olika citat rörande de olika teman jag identifierat, för att sedan diskutera innebörden av 

dessa i förhållande till den teoriram jag har valt att använda mig av. 

4.3 FORSKNINGSETISKA OSÄKERHETSOMRÅDEN & METODOLOGISK PROBLEMATIK 

Inom den svenska forskningsvärlden så finns det ett antal generella forskningsetiska principer 

som man som forskare bör förhålla sig kring (Bryman, 2011, sid 131). Det första är 

Informationskravet, vilket bygger på att de berörda personerna skall vara införstådda med 

studiens syfte. Det andra är samtyckeskravet som innebär att alla respondenter själva ska ha 

möjlighet att välja om de vill vara med eller ej. Det tredje är konfidentialitetskravet, vilket 
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innebär att forskaren måste se till att personuppgifter behandlas med högsta möjliga 

konfidentialitet. Det sista är nyttjandekravet, vilket bygger på att den information som samlas 

in rörande enskilda personer endast skall nyttjas för att uppnå studiesyftet. 

Alla mina respondenter deltog frivilligt i studien, och jag var som jag nämner ovan noga med 

att respondenterna skulle vara införstådda i syftet med studien innan intervjun startade. Innan 

intervjuerna gjorde jag även klart för respondenterna att deras information skulle komma att 

behandlas med största konfidentialitet. Bland annat genom att avpersonalisera dem i 

eventuella citat samt referera till dem som respondent eller informant. Allt för att för att 

säkerställa deras anonymitet. Jag informerade även respondenterna om det faktum att 

informationen endast skulle komma att användas i min studie, samt att inspelningar och 

transkriberingar skulle raderas så snart studien var färdigställd.  

Angående metodologiska problem belyser Kvale och Brinkmann att det är viktigt att som 

forskare förhålla sig till den spänning som uppstår mellan att intervjua som professionell 

forskare alternativt att intervjua som vän (2009, sid 91). Detta var den enda egentliga 

problematik jag stötte på, men jag upplevde eftersom, då både jag och respondenterna blev 

”varm i kläderna” att det inte blev ett problem trots att jag var bekant med respondenterna 

sedan innan. Utöver detta har jag inte stött på några konkreta metodologiska problem i och 

med genomförandet av min studie. Intervjuerna flöt på bra och jag upplevde att mina 

respondenter kände sig bekväma. Vidare anser jag även att min befintliga kunskap i ämnet har 

haft ha en positiv effekt på studien eftersom jag redan hade en bred kunskap om den samma. 

Jag upplevde att jag på grund av detta kom att kunna ställa effektivare följdfrågor än vad jag 

kunnat göra utan denna förhandskunskap.  

5. ANALYS 

Till att börja med vill jag poängtera att sättet mina respondenter väljer att tala om sin 

subkultur skiljer sig en hel del även om det finns åtskilliga punkter som de är överens om och 

verkar hålla varmt om hjärtat. Självklart så kommer ju individernas definition av vad punk är 

för något påverka på vilket sätt punken som kultur kommit/kommer att påverka dem och 

deras identitetsarbete.  

Därför har jag delat upp min analys i två delar där jag under första delen kommer fokusera 

analysen på hur deras definitioner av punken ser ut. Samt den andra delen på hur mina 

respondenters definition av punken har kommit att påverka dem och deras bild av sig själva, 
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det kommer vara en analys av punken i relation till identitetsskapande och sociala normer. 

Avslutningsvis kommer jag även föra en liknande diskussion rörande hur mina respondenter 

resonerar angående de ideal som reproduceras i dagens samhälle, och hur de uppfattar dessa. 

5.1 DEL 1 – PUNKEN & PUNKARNA 

I det här avsnittet kommer jag att analysera tre huvudsakliga teman. Det första är varför 

respondenterna sökte sig till punken från första början samt hur de upplevde att punken 

påverkade dem då, det andra är hur respondenterna definierar sin subkultur idag och 

avslutligen vad de tror att subkulturen kommer tillföra dem i framtiden.  

5.1.1 DÅTID - VARFÖR SÖKA SIG TILL SUBKULTUREN FRÅN FÖRSTA BÖRJAN?  

För att inleda analysen börjar jag med detta citat angående hur en av mina respondenter 

upplevde att punken påverkade denne från början: 

Punken kanaliserade ju verkligen det här som redan fanns, som var någon slags hån, alltså det var 

väl i grunden, om man nu ska vara analyserande, en ilska av att känna sig dåligt behandlad av 

lärare, av rektorer, av poliser och sånt där. 

Här menar respondenten att den revolterande attityden egentligen redan fanns där från början, 

och att punken snarare berättigade det hela. Detta fenomen kan vara värdefullt för en individs 

självförtroende, inte för att denne inte längre känner sig utanför och missförstådd, utan för att 

individen upplever dels att det finns många andra i samma situation, men även för 

upplevelsen av utanförskap blir någonting positivt. Individen börjar genom sitt motstånd mot 

omgivningen känna tillhörighet till en annan grupp vilket, som med grund i Ziehes teori om 

den kulturella friställningen och samhällets nedkylning, förstärker dennes självförtroende. 

Vidare påverkar även ett utökat socialt stöd individers vilja att stå fast vid sina åsikter, och 

inte låta sig konformeras av de normer som de vänder sig emot. Detta fenomen menar samma 

respondent vara en av de största effekterna punken hade på hans självförtroende: 

Musiken legitimerade att vara emot auktoriteter som något bra och att det är något man ska bära 

som en fjäder i hatten, istället för att bära det inom sig som någonting drygt eller sådär. 

Det var alltså inget speciellt som förändrades i respondentens situation, utan det var snarare 

hans egen syn på sin livssituation som förändrades markant. Han utrycker att detta fick en stor 

effekt på honom, vilket gjorde att hans situation inte kändes lika påfrestande även om den 

som sagt såg likadan ut. Punken gav alltså individen i fråga ett annorlunda perspektiv på sin 

vardag som, kanske inte påverkade dennes situation speciellt mycket, men den minskade 
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däremot de negativa psykologiska effekterna av den samma. Samt att subkulturen, i och med 

detta, kan råda bot på flertalet av de effekter som den kulturella friställningen har på individer, 

då i huvudsak bristen av gemenskap och värme. 

En annan respondent menar att det första intrycket han fick av punken som subkultur var dels 

en känsla av ouppnåelighet, eftersom han några år tidigare kommit i kontakt med musiken och 

då ”förälskat” sig i denna från första stund. Däremot menar denna respondent att han 

upplevde en problematik då han insåg att punken var så mycket mer än bara musik. Detta 

eftersom att alla de ”punkare” som han hört talas om, mestadels genom musiken, som 

låttexter och skivomslag samt det han läst i böcker, bodde i förorten och levde på ett mycket 

specifikt sätt, vilket skiljde sig mycket från hans eget liv.  

Detta gjorde att denna respondent kände sig ”vilsen där först” eftersom han upplevde att han 

inte passade in eftersom han kom från ett lugnt medelklasshem på landet och inte hade gjort 

någon egentlig revolt mot någonting. Detta upplevde han som raka motsatsen mot de livsstilar 

som beskrevs som typiskt punkiga. Detta problem försvann dock snabbt då han senare började 

se punken som en flerdimensionell kultur. Han insåg att punkare, och punk handlade mer om 

att ha en specifik attityd snarare än att se ut och vara på ett visst sätt, vilket gjorde att han 

senare började identifiera sig med dessa. Det var det faktum att de kunde se ut som vem som 

helst och bo var som helst var det som, förändrade hans syn på det hela, samt gjorde att han 

helt plötsligt inte längre upplevde att ”det var en annan värld långt bort ifrån mig” utan 

snarare att han faktiskt var en del av det hela. Detta kan tolkas som en informativ påverkan, 

detta eftersom respondenten till en början inte kände tillhörighet, men att detta förändrades då 

denne fick mer kunskap om punken som subkultur, och sedan i och med det började 

identifiera sig med punkare. Detta kan förstås som en informativ influens eftersom ökad 

kunskap i ämnet medgav en förändrad bild på situationen för respondenten i fråga. 

En annan respondent menar att hans första möte med punken, precis som de andra handlade 

mer om musiken, samt ett specifikt utseende, eller klädstil. Men att han allt eftersom upplevde 

att det fanns en helt annan dimension av det hela också, han menar på att: 

Det var sjukt bra för mitt självförtroende, att man fick liksom en identitet, nu var man liksom 

punkare och det här gillar jag, sen vet jag inte hur tydliga tankar man hade om vad som var punk 

och inte egentligen, men man fick ändå någon typ av tillhörighet. 

För trots att han, som han uttrycker sig, egentligen inte visste vad det innebar att vara punkare 

så var det positivt för hans självförtroende. Detta menar jag, eftersom han upplevde en 
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starkare social tillhörighet genom punken och dess tillhörande gemenskap. Men även för att 

han, i och med att han började definiera sig som punkare, även kognitivt skapade ett 

självschema som punkare, vilket i sig är positivt för individers identitetsskapande. Och det 

faktum att han nu började definiera sig som att han var punkare indikerar att han inte bara fick 

ett till självschema, utan att det tillskrevs en vital roll i respondentens definition av sig själv. 

Respondenten utrycker även att han hade ett mycket dåligt självförtroende innan han blev 

punkare, mycket beroende på att han inte hade så många vänner, eftersom han inte trivdes i 

sin klass i grundskolan. Detta vände dock när han sökte sig till punken eftersom han på frågan 

hur punken påverkade honom i början, svarar så här: 

Jag fick fler och bättre kompisar, ett intresse jag har kvar än idag, på sikt fick de stora 

konsekvenser då jag fick något slags politiskt engagemang via det också, och en chans att uträtta 

något konkret och vettigt, i min vardag. En mening med livet i princip, det är lätt det vettigaste jag 

har hållit på med i mitt liv, det känns meningsfullt. 

Denna respondent upplevde att det var först vid hans möte med punken som han blev den han 

är idag, att det var först då han började vara sig själv. Jag ser mönster i anledningarna till att 

mina respondenter sökte sig till punken som subkultur från första början. Framförallt att det 

var musiken, den snabba och enkla musiken, som lockade respondenterna till subkulturen till 

en början är något som de alla anger som den största anledningen. Även om de anger att det 

var den förändrade bilden av sin omgivning och sig själva som var det som fick dem att 

stanna. Vidare menar de att det dessutom var en flykt ifrån ensamhet, men även en längtan 

efter att vara någon speciell, eller att helt enkelt få vara sig själv. Och det var precis detta som 

de som de menar att punken betydde för dem från början. 

Huruvida respondenterna sökte sig till punken via informativa eller normativa influenser är en 

intressant frågeställning. Merparten av mina respondenter sökte sig till punken av normativa 

anledningar från början, detta eftersom, ingen av dem menar att de faktiskt insåg vad punken 

symboliserade från början, men att de ville vara en del av den ändå. Dock så belyser mina 

respondenter att de senare insåg, som någon utrycker det, ”meningen med punken”. Detta 

tolkar jag som att de först sökte sig till punken av normativa anledningar, men att de sedan, 

stannade kvar av informativa anledningar. Men, även om det kan anses att mina respondenter 

sökte sig till punken av normativa anledningar, måste jag poängtera att det torts detta inte kan 

anses vara ett normativt beteende i förhållande till den bredare kulturen, detta eftersom vad 
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punken anses stå för bygger mycket på en motsats till just den bredare kulturen och således är 

motsatsen till ett normativt beteende inom densamma. 

5.1.2 NUTID - VAD ÄR PUNK? 

Att punk är mer än en musiksmak är något alla mina respondenter går i god för, samma sak 

gällande en klädstil. Men om det inte är det, vad är det då? Det är en fråga som inte är lätt att 

svara på. Jag kommer här att diskutera hur det uppfattas av mina respondenter idag, på vilka 

punkter de överensstämmer, samt på vilka punkter de går isär. 

5.1.2.1 Punkens minsta gemensamma nämnare. 

Den minsta nämnaren som alla är överens om, och som verkar vara essensen i det hela, är att 

punken är mer av en attityd, än något annat. Det ges många exempel på vad som kan anses 

vara en typiskt punkig attityd. På frågan vad punk är för honom så svarar en av mina 

respondenter först att det inte bara är en musiksmak, utan att det är något mer. Han ställer sig 

frågan: 

Vad det är som gör att punkare från Malaysia, en punkare från Egypten och en punkare från 

Nordamerika tänker på samma sätt? Jag tror det är någon slags grundläggande syn på världen, som 

är det som är, det som definierar punken.  

Denna definition verkar vara en som även de andra skulle acceptera, men för att försöka reda 

ut detta ytterligare kommer jag nu att gå igenom andra karaktäristiska drag som anges som 

typiskt punkiga av mina respondenter. 

Samtliga respondenter belyser att det är en ifrågasättande kultur. Ett genomgående tema är att 

man bör ifrågasätta auktoriteter, i alla möjliga situationer, eftersom makt och auktoritära 

krafter är något som ses som problematiskt inom punken. De menar att punken handlar om att 

inte låta sig tryckas ned, eller låta någon annan bestämma hur man bör tänka, tycka eller 

agera. Detta eftersom, som en av mina respondenter utrycker det, ”det finns en mycket starkt 

frivillig strömning inom punken” och det är denna ”frihet”, viljan att fritt styra över sitt eget 

liv, som de anser begränsas av auktoriteter samt andra sociala strukturer i samhället. 

Vidare anses det även viktigt att ha starka åsikter inom punken, detta ges uttryck ibland annat 

dessa uttalanden; ”Tycka mycket, det tycker jag är jävligt punk, tycka mycket, tycka starkt!” 

samt detta ”Det är en jävligt konfrontativ subkultur så att säga, det ska inte vara så jävla 

otydligt vad man står för, man ska helst skrika ut det” Detta verkar vara et viktigt koncept och 

ett återkommande tema bland respondenterna, men jag ser även en koppling mellan detta 
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beteende och punkens enkelhet. Mina respondenter anser att punken bygger på att skala av så 

mycket som möjligt av det som de inte anser behövs. De verkar eftersträva den absoluta 

essensen. Dels inom det musikaliska där målet anses vara ett förmedla en känsla/energi med 

så enkla medel som möjligt. Samma sak gäller även utseende då tanken även där verkar vara 

att det ska vara enkelt att skapa och tillgängligt för så många som möjligt. Detta tema 

återkommer även i kommentarerna ovan rörande åsikter och beteende. De menar att man ska 

stå för sin åsikt och inte dra sig från att tala klarspråk istället för att förmedla den genom 

subtila hintar i vanligt tal, eftersom det anses vara mer i linje med punkens attityd och 

enkelhet. 

5.1.2.2 Punken skapad av folket, för folket 

Något som mina respondenter anser vara bland det mest livsnödvändiga inom punken, som 

också går hand i hand med attityden jag beskriver ovan, är tanken om att allt som har med 

kulturen att göra, ska gå att göra själv. Till detta hör såväl kläder, frisyrer, musik som 

kulturspridning och drivande av gemensamma kulturhus. Att detta fenomen uppstod kan 

förklaras med den kulturella friställningens effekter. Eftersom punken uppstod i samtid med 

att den kulturella friställningens effekter började spridas i det postmoderna samhället, och då 

framförallt arbetsdelningen och specialiseringen inom arbetslivet. Det var då det enligt Ziehe 

började krävas fleråriga utbildningar för att individer skulle ges möjligheten till 

arbetsuppgifter som tidigare skötts av ”vanligt folk” utan specifik utbildning. Och det är mot 

just denna arbetsdelning och specialisering som punken kan anses stå som en antites, en 

antites där deltagarnas mål är att alla som vill, ska ges möjligheten att skapa kultur på sina 

egna villkor och efter sina egna förutsättningar. 

En av mina respondenter sammanfattar detta fenomen under en intervju. Han menar på att 

dessa personer, de som han uttrycker det ”riktiga punkarna” är ”företagsamma, dom gör 

saker, dom får saker gjorda.” Detta beteende stämmer även, som jag nämner ovan, väl 

överens med de attityder som anses vara normen inom punken, man ska våga tänka själv och 

stå för sina åsikter. För att sedan skapa precis den typ av kulturyttring som man anser passa 

bäst för att förmedla dessa. Det är med grund i detta som den fria kulturen förespråkas. Detta 

eftersom det endast anses vara då som musiker (och andra kulturutövare) kan utrycka sina 

åsikter fullt ut, utan risk för självcensur. 

5.1.2.3 Punk, integritet och konformitet 
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Avslutningsvis menar mina respondenter att den, kanske viktigaste detaljen för vad som anses 

vara punk, är att stå emot kommersialisering. Detta eftersom att mina respondenter anser att 

det i längden leder till en slags självcensur och likriktning vilket de anser vara själva 

motsatsen till allt vad punken står för. För att fortsätta att vara punkare, anser de att det är 

mycket viktigt att kämpa emot denna kraft. Detta fenomen sammanfattas på ett tydligt sätt av 

en av mina respondenter: 

Det finns en reflex att så fort ett band börjar kompromissa med det de gör för att tjäna pengar, då 

stänger vi ute dem från scenen, inte så att… jag tycker verkligen att folk ska få tjäna pengar på sin 

musik, jag önskar att jättemånga fler ska få leva på sin musik. Men när de ändrar sig, 

kompromissar, tar bort de fula orden från en skiva för att få spelas på radio. Det är ingenting som 

någon inom punkscenen skulle acceptera. Eller i alla fall säga att det där är jävligt o-punk, och det 

skulle alla hålla med om. 

Här belyser respondenten alltså vikten av integritet för dem som anser sig vara punkare, detta 

eftersom de inte anses kunna stå för attityden och samtidigt anpassa sig efter de kommersiella 

mallar som reproduceras i samhället gällande hur musik bör låta. Det anses alltså handla om 

att inte tillåta sig konformeras in i etablissemanget bara för att man ser en möjlighet att tjäna 

pengar på sin musik. Detta går att jämföra med Ziehes tes om att detta kan vara bland det 

svåraste att göra som en individ, som växer upp i det postmoderna samhället. Detta eftersom 

han menar att vi ständigt matas med intryck som belyser hur vi borde vara och agera, och att 

dessa kan vara mycket svåra att stå emot. 

5.1.2.4 Punk & musik 

De största skillnaderna i mina respondenters definitioner av vad punk anses vara ligger i 

relationen mellan punken som kultur/attityd och punken som musikstil. Alla anser att musik 

är en mycket viktig del av subkulturen. Men vad exakt som kan och bör räknas som punk i 

musikalisk bemärkelse går isär.  

Då en väljer att definiera det som mycket enkel rockmusik i högt tempo. Så väljer en annan 

att belysa D-taktens (ett specifikt trumkomp) karakteristiska drag som viktigast inom punken. 

Detta medan en tredje menar att musiken i sig egentligen är både det viktigaste, men samtidigt 

kanske det minst viktiga inom punken. Han medger dock att: 

Nu vet jag att alla kanske inte skulle hålla med mig om det, men jag tycker att musiken är en 

abstrakt kärna inom punken, inte den konkreta kärnan som folk tänker på när de tänker på punken. 
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Detta eftersom han menar att musiken är kulturens hjärta, att den fungerar som en drivande 

kraft som får saker att hända inom punken, men vilken typ av musik det är som skapas och 

spelas upp egentligen är oviktigt. 

5.1.3 FRAMTID – PUNK & FRAMTID 

Vid diskussioner om framtiden, både subkulturens samt individernas personliga framtid finner 

jag många intressanta gemensamma nämnare. Det viktigaste jag återfinner rörande 

respondenternas syn på sin framtid, är åsikten om att de kommer att fortsätta ha samma attityd 

i framtiden. Att den inte går att förändra, i alla fall inte markant. För som min respondent 

uttrycker det ”jag kanske inte kommer gå runt i bandtröjor och slitna jeans hela livet, men 

attityden kommer nog alltid finnas kvar” det är ett tankesätt som alla respondenter uppvisar. 

De menar på att har man en gång varit ”en äkta” punkare kommer man alltid vara det i någon 

mån. 

Detta fenomen tyder på att det finns starka normer rörande vad som värderas högt inom 

punken. Det handlar inte om exakt vad man står för, utan snarare om att inte låta sin 

övertygelse påverkas normativt av den bredare kulturen. Samt att om den kommer förändras 

så ska det ske på grund av informativa influenser, det ska vara ett överlagt val. En eventuell 

förändring kommer då framförallt ske i sakfrågor, eftersom de alla uttrycker att, själva 

attityden kommer att finnas kvar.  

5.1.3.1 Aldrig tumma på konceptet, aldrig bli nostalgisk 

Utöver att attityden ständigt kommer att följa med dem i livet så finner jag även en annan 

återkommande gemensam tanke om framtiden, även den grundad i typiska punkideal, 

nämligen, som jag nämner ovan, vikten av att aldrig tumma på konceptet. De menar att man 

ska finna sin väg i livet och sedan följa den. Som exempel på detta talar en av mina 

respondenter om ett band som turnerat kontinuerligt i över 30 år, helt utan att tjäna en krona. 

Han menar att: 

Sånt är så jäkla härligt, när folk bara totalt skiter i pengarna, dom har aldrig tjänat en spänn på det 

och dom är helt okända utanför en ganska snäv subkultur, och ändå bara fortsätter dom och det är 

helt vansinnigt egentligen, men dom bara brinner så mycket för det. En sån människa vill jag bli, 

en som bara fortsätter hålla på. Det är min dröm. 

Den största skillnaden mellan denna typ av inställningar och de som blir vanligare för gemene 

man i och med den kulturella friställningen, är att en sådan dröm faktiskt inte är omöjlig att 

uppnå. De påpekar att alla som startar ett band självklart inte kommer att kunna turnera runt 
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världen, men för de som verkligen vill det så menar de att det handlar mer om att ta tag i det, 

göra det själv. Vilket även det stämmer överens med vad mina respondenter anser är en viktig 

grundpelare rörande punkens ideal. 

Ett annat exempel på hur högt kontinuitet värderas inom subkulturen är hur varmt en annan 

respondent talar om en individ vid namn Martin Malaria. Han driver ett litet kulturhus i östra 

Tjeckien och har varit aktiv sedan subkulturen föddes i slutet av 70-talet. Denne respondent 

ser honom som ett levande exempel på en person som har lyckats följa sin övertygelse, och 

aldrig konformeras efter det postmoderna samhällets ideal. Han tillägger: 

Sen hoppas jag att om tjugo år så kan jag vara som de här människorna jag träffar som är, 40-50 

och som aldrig har lämnat punken. Som aldrig ens pratar om hur det var på min tid eller nått sånt 

där. Utan de har fortsatt kontinuerligt, och hållit huvudet högt. Och aldrig låtit någon annan 

definiera för dem vad som är en punkscen eller vad en punkare är eller någonting. Utan de gör sitt 

bästa i den här världen, de fortsätter vara, behålla sina ideal, och sina ambitioner, fortsätter spela 

musik, och fortsätter ordna spelningar. 

De menar alltså att deras högsta dröm här i livet är att kunna fortsätta vara som de är, och göra 

det de gör, utan att behöva ”rätta sig i ledet”. Även det är en framtidsdröm som inte heller den 

är fullt så orealistisk dom de som dominerar det postmoderna samhället. Att inte behöva rätta 

sig i ledet innebär enligt min respondent att inte låta sig konformeras av postmoderna ideal, 

även om man skulle kunna se detta beteende som att de rättar sig i ledet, men i ett 

subkulturellt led i det här fallet. 

5.1.3.2 Arbetslivet  

Angående individernas framtida arbetsliv är det givet att ingen av dem har något större 

intresse av att leva på sin musik som det ser ut idag, eftersom de upplever en stark konflikt 

mellan att skapa för skapandets skull, eller att skapa för förtjänstens skull. Detta eftersom vi 

kommer fram till ovan, går emot de ideal både de och kulturen står för.  

Mina respondenter utrycker alla, att de inte har några direkta karriärdrömmar inom 

arbetslivet. Utan att de snarare söker ett jobb som är någorlunda stimulerande och som de kan 

försörja sig på. Detta eftersom de vill spendera så mycket som möjligt av sin tid med vad de 

anser är viktigt, där de får utvecklas och uppleva gemenskap, nämligen punken. De belyser 

även att det är viktigt att deras framtida arbete inte är motstridigt till deras ideal. 

 5.1.3.3 Motivation och utveckling 
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Att döma av diskussionen gällande respondenternas framtidsplaner skulle man kunna dra 

slutsatsen att dessa individer inte ser någon egentlig motivation för att utvecklas, att de anser 

att så länge det fortsätter vara som det är så är det bra. Detta är dock inte helt sant, för även i 

denna fråga är alla mina respondenter överens. De anser att de ständigt kommer att vilja ha 

mer, att subkulturen ska bli större och bättre. De menar att det aldrig kan bli för många band, 

för många autonoma kulturhus, för mycket spelningar m.m. 

På frågan vad en av mina respondenter tror att punken kan tillföra i framtiden svarar denne: 

För mig så kommer det fortsätta vara någonting att sträva efter, alltså att punken aldrig blir nog 

stor. Man vill ju alltid ha en store scen, fler band, fler engagerade människor, mer radikal politik 

och tillslut vill man ju egentligen ta over världen, det kommer ju aldrig hända, men det finns alltid 

den där strävan efter att vi kan bygga det här ännu starkare, så det ger ett mål också. 

Visst kan väl tanken om att ta över världen tolkas som aningen orealistisk i likhet med de 

drömmar och mål som reproduceras inom det postmoderna samhället i och med den kulturella 

friställningen. Jag anser dock att det denna kommentar påvisar snarare är att punken kommer 

kunna fortsätta vara den ventil i vardagen som mina respondenter upplever att den är idag, i 

alla fall så länge individerna fortsätter eftersträva detsamma. Eftersom de anser att det inte går 

att bli ”färdig” med punken, det finns alltid möjlighet till utveckling. Framförallt är de mål 

som målas upp inom subkulturen genomgående mycket mer realistiska i sin natur, än deras 

motsvarighet hos individer utom subkulturen, i och med den kulturella friställningens 

genomslag.  

5.3 DEL 2 - PUNK EN KONFRONTATIV KULTUR 

Att punken är en subkultur med hög normativ påverkan är något som inte går att ifrågasätta, 

framförallt eftersom det anses handla mycket om hur man bör vara och hur man bör bete sig. 

Jag menar dock att den största skillnaden, gentemot den bredare kulturen är att det sätt som 

punkarna menar att man bör handla på, bör baseras på ens egna tankar och tolkningar. De 

belyser, som jag berör ovan, vikten av att tänka själv och inte låta någon annan tala om hur 

man bör bete sig. 

Detta fenomen ter sig i mina ögon lite som ett teoretiskt moment 22, eftersom normen som 

reproduceras inom subkulturen menar att man bör tänka rationellt och ifrågasättande, och 

handla där efter. De menar att normen är att bryta normer. Men i och med att man gör det 

påverkas man av samma normer och auktoritära krafter som man uppmanas att ständigt 

ifrågasätta, i det här fallet uppmaningen till att tänka själv, och om man då gör detta väljer 
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man ju snarare att följa normen och leva upp till förväntningarna som ställs på en. Samtidigt 

som, om man väljer att inte göra detsamma inte heller handlar i enlighet med subkulturens 

ideal. 

Respondenternas vitt skilda definitioner av vad som är punk kan tolkas som ett tecken på att 

det är just den ideologiska tanken och uppmaningen till att tänka själv som gör att punken är 

så svår att definiera. Detta eftersom dess ifrågasättande ideal leder till att punkens kulturella 

definition ständigt ifrågasätts och utvärderas av dess medlemmar. Vilket således förmodligen 

leder till att det finns lika många definitioner av vad exakt som är punk som det finns 

individer som definierar sig själva som just punkare. 

Detta fenomen leder till en problematik vid analysen av huruvida individer konformeras via 

compliance eller conversion till punkens ideal. Eftersom punk är en komplex kultur. I och 

med detta hävdar jag att oavsett vilken av de ovanstående versionerna av konformitet man 

talar om, rörande en individ som definierar sig som punkare så ligger problematiken i att punk 

saknar en definitiv betydelse och således kan anses vara ett subjektivt begrepp. Vilket i sin tur 

leder till att om en person anser sig vara punkare, så kommer denne beskriva sina egna åsikter 

och beteende som ”typiskt punkiga” även om de skiljer sig i hög grad från vad andra anser 

vara ”typiskt punkigt”. 

Således anser jag att det är problematiskt att tala om huruvida respondenternas konformation 

har lett till en compliance eller conversion till punken. Alltså huruvida individerna endast har 

anpassat sina offentliga åsikter efter subkulturens ideal men har andra privata åsikter. 

Alternativt om de faktiskt har förändrat sina privata åsikter så att även de går i linje med de 

offentliga. Att studera detta är problematiskt eftersom punkens kulturella definition är 

subjektiv. Således kan individerna i fråga helt enkelt välja att tillskriva sina åsikter en typiskt 

punkig karaktär. Vilket innebär att om de inte delar en specifik del av subkulturens ideal så 

kan de enkelt argumentera för att de inte anser att just denna del är punk, vilket leder till att de 

kan anses ha konformerats genom båda dessa alternativ i kombination. 

5.3.1 PUNK & IDENTITET 

Vad kan då punken anses ha haft för effekt på individerna i fråga, på deras identitet, självbild 

eller själförtroende? Alla mina respondenter nämner vid upprepade tillfällen under intervjun 

att punken har varit positiv för deras självförtroende, de har fått en identitet, och framförallt 

en gemenskap som de anser saknas i dagens samhälle. Det faktum att alla respondenter menar 

att deras självförtroende har stärkts markant sedan de blev punkare, ser jag som ett tecken på 
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att punken i allra högsta grad fungerar som ett viktigt själv-schema, som utgör en stor del av 

deras identitet. Detta dels eftersom en respondent svarar såhär på vad punken konkret har 

tillfört i hans liv ”Sammanhang, riktning och trygghet.” samt en annan såhär: ” Mening! 

Väldigt många fina vänner, sjukt många roliga minnen, extremt många bra spelningar, 

väldigt mycket bra musik samt en stark gemenskap.” 

Men även eftersom, att döma av mina intervjupersoners svar, kan nyckeln till att alla dessa 

respondenter uppvisar en positiv bild av sig själv, samt ett gott självförtroende, ligga mycket i 

att punken är ett viktigt själv-schema för dem. Samt att ett ökat socialt stöd leder till ett högre 

normativt motstånd, och att de därför står upp för sina åsikter och för sig själva, på ett annat 

sätt. Det i kombination med att punken bygger på en enkelhet och en gör-det-själv anda där, 

ju mer hemgjort saker och ting verkar, desto mer äkta anses det vara, kan även det verka 

mycket fördelaktigt för individens självförtroende. Detta fenomen i sig bildar en positiv 

rundgång. En rundgång som, utifrån teorin om självscheman och dess kopplingar till 

självförtroende, kan fungera som en livboj i vardagen som hindrar individen från att drunkna i 

den storm av intryck som skapats i och med den kulturella friställningen. 

Negativa erfarenheter inom vissa självscheman kan påverka dels individens självförtroende, 

men även dennes syn på sig själv och sin identitet. Därför är det viktigt att ha vissa själv-

scheman som är positiva och väger upp de eventuella negativa effekterna inom andra själv-

scheman. Och det är just denna effekt punken kan ha på individerna i fråga, och vara ett av de 

starkaste själv-scheman som bidrar till att respondenterna har ett gott självförtroende. 

Punken som själv-schema, att döma av mina respondenters svar samt definition av densamma, 

genererar mycket få några negativa konsekvenser. Framförallt på grund av att det ter sig som 

det gör med, gör-det-självtanken. Alltså att, praktiskt taget, ju värre någonting låter eller ser 

ut, desto mer punk eller äkta anses det vara. Detta i kombination med denna inställning:  

Punken är jävligt konfrontativ, liksom det där är fel, fan vad förbannad jag är, det är inte så mycket 

lägga på sig själv, fan vad jag är dålig. Utan det är mer bara, hur fan kan samhället göra den här 

jävla skiten mot folk hela tiden? Att det blir mer att man riktar aggressioner utåt mot saker runt 

omkring en, som är fel, istället för att bara stå och sparka på sig själv för att man är dålig hela 

tiden. 

kan liknas vid att individer värjer sig själva ifrån den kulturella friställningens effekter med en 

subkulturell sköld, som i det här fallet kallas för punk. För även om det kanske inte alltid är 

positivt att ”skylla ifrån sig” på samhället direkt någonting dåligt händer, eller en individ 
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misslyckas med någonting, så verkar det inte negativt för självförtroendet för individen i 

fråga. Eftersom de negativa konsekvenserna av misslyckande inte påverkar deras själv-

scheman, utan istället vänds utåt och snarare kan agera stärkande i deras identifikation med 

punken som själv-schema eftersom det är i och med det som de handlar som de gör. Dock 

torde denna reflex kunna minska den eventuella personliga utvecklingen som en utvärdering 

eller omvandling av ett själv-schema skulle kan resultera i. 

Vidare belyser en annan respondent hur viktigt han anser att gemenskapen mellan punkare är. 

han menar att det inte spelar någon roll var i världen han befinner sig, för om han hamnar 

vilse eller av någon anledning inte har några pengar, letar han bara reda på en punkare och 

kan praktiskt taget vara säker på att denne kommer att hjälpa honom. Dels att hitta rätt, men 

även att få tag i ett mål mat, eller ett ställe att sova. Han menar att det är just denna 

gemenskap och underförstådda överenskommelse som ledder till detta uttalande: 

Det är verkligen som en familj, det är viktigt, jag tror det också bidrar till mitt välbefinnande i den 

här världen, som är så vidrig, som är så jävla fel på 99% av alla sätt den kan vara fel på, så är den 

fel, fruktansvärd och ond, även fast jag inte tror på ondska så är den ond. Och då finns den här 

familjen som man ändå kan luta sig mot ibland, speciellt när man är utanför sin egen trygghetszon, 

sin egen stad. Det är vad punken är för mig. 

Även denna kommentar belyser upplevelsen av gemenskap som reproduceras inom 

subkulturen, att alla anses tillhöra en enda stor familj, oavsett vilken bakgrund individerna i 

fråga har. 

5.3.2 PUNKEN & DESS BAKSIDOR 

Alla de respondenter jag intervjuat ställer sig positiva till den del av punken som representeras 

i Umeå, det är en kultur med mycket stark do-it-yourself anda, alltså en version av vad Moore 

skulle definiera som Culture of Authenticity. De menar att den är positiv då den sprider 

glädje, värme och gemenskap, men även känslan av att man klarar av saker och ting om man 

bara vill göra det. Däremot så utrycker alla även ett starkt ogillande mot dess motsvarighet 

som Moore kallar för Culture of Deconstruction. Även om de inte nödvändigtvis använder sig 

av det ordet så menar respondenterna att den typen av beteende som kopplas samman med 

denna strömning, tillexempel självdestruktiva beteenden som missbruk av droger och 

liknande, inte uppskattas av dem. Dessa åsikter representeras bland annat i följande 

uttalanden: 

Svar på frågan angående punkares beteenden – 
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Jag gillar när folk beter sig schyst och ställer upp för varandra, men jag skulle vilja säga att det 

finns många olika beteenden inom punken som subkultur, en del som jag uppskattar, en del inte… 

en del punkare är sjukt jävla dräggiga och deprimerande. Dom är väl fortfarande punkare, men jag 

behöver inte uppskatta det för det liksom… 

Övriga tankar om punken – 

Något jag tycker borde förändras inom kulturen, är synen på alkohol och droger. Jag tycker det, 

alltså här i Umeå är det väldigt bra, det är drivande, det är en positiv sak, den kaosiga punken. Men 

om man tittar på andra städer, typ Göteborg så är det väldigt mycket fokus på alkohol och droger, 

det blir väldigt självdestruktivt. Det är något jag inte gillar med subkulturen, den här ofantliga 

mängden droger. 

Dessa citat visar, som jag skriver ovan en avsky, eller i alla fall ett avståndstagande ifrån de 

beteenden som förknippas med Culture of deconstruction, och då vidare tendenser 

härstammande från den brittiska punkvågen i början på 70-talet. Men samtidigt även visar på 

en mycket positiv bild av den lokala musikscenen i Umeå, som de menar har en karaktär mer 

lik den amerikanska hardcorevågen i början av åttiotalet.  

Men utöver detta så påvisar respondenterna här, även att det även reproduceras normer inom 

subkulturen som de uppfattar som negativa. Det är intressant eftersom de i övrigt tenderar att 

vara mycket positivt inställda till merparten av de normer som reproduceras inom 

subkulturen. Detta fenomen kan dock även bidra till komplexiteten av punkens kulturella 

definition, eftersom, som de utrycker i kommentarerna att det är framförallt dessa destruktiva 

beteenden inte uppskattas och ständigt ifrågasätts, men ändå i någon mån anses symbolisera 

delar av subkulturen. 

5.3.3 PUNK & POLITIK  

Ett annat intressant perspektiv som jag kommit fram till rörande de normer och attityder som 

florerar inom punken och dess definition är, huruvida punken kan anses vara politisk. Således 

om det kan anses vara en subkultur eller en motkultur? För att analysera detta kommer jag nu 

at diskutera respondenternas syn på punkens och politikens inbördes relation. 

Tre utav fyra respondenter beskriver sin aktivitet inom punken som en politisk handling 

medan den fjärde menar att han, på senare tid insett att: 

Punk är punk och politik är politik, även om dessa ofta kommer in i varandra, skiljer jag liksom på 

min subkultur och mitt politiska engagemang. 
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Detta är intressant då resten av respondenterna delar perspektivet att punken som livsstil är 

politisk i sig, eftersom de argumenterar för att det faktum att punkare organiserar sig i 

föreningar och liknande för att uppnå sina mål och skapa de förutsättningar de behöver för att 

utföra sina subkulturella aktiviteter, allt ifrån att anordna spelningar och andra 

sammankomster till att gemensamt driva olika kollektiv eller allaktivitetshus, i sig själva är 

politiskt laddade handlingar.  

En av mina respondenter menar till och med att punkens globala nätverk fungerar som ett 

samhälle i samhället. Denne respondent menar att ”punkvärlden” är uppbyggd efter, vad han 

definierar som anarko-syndikalistiska ideal, han menar att vad han definierar som 

”punkvärlden” är uppbyggd av väldigt små autonoma grupperingar av människor utspridda 

över hela jorden men som ändå deltar i en outtalad federation, där han utrycker att ”Vi styr 

vår värld efter våra ideal, inte efter vad som läggs på oss. Så på det sättet tycker jag man kan 

se punken som politisk”. Att anse sig själv styra sin värld efter sina egna ideal, kan anses vara 

politiskt i sig, eftersom det innebär att aktivt bryta mot normer som reproduceras i samhället, 

alternativt selektivt välja vilka normer som bör följas eller ej. Vilket även innebär att alla som 

deltar inom subkulturen och accepterar deras ideal, aktivt eller passivt deltar i politiska 

handlingar. 

Huruvida punken är politisk eller ej, är egentligen inte vad jag vill undersöka, men det döljer 

sig dock en del intressanta normativa krafter bakom dessa åsikter. Om man antar att punken 

faktiskt är en politisk reallitet som tagit inspiration från anarkism och syndikalism så innebär 

ju detta, dess uppbyggnad, att man genom deltagande i kulturen, även är politiskt aktiv i 

någon form, och således att man heller inte kan skilja på politik och punk. Även deltagarna 

givetvis inte behöver dela samma politiska agenda menar jag att de kan anses handla politiskt 

tillsammans. Vilket leder till att om det inte uppfattas som en medveten politisk handling, så 

är detta beteende ett mycket bra exempel på en normativ influens, eftersom man bara gör det 

för att det ”är så man gör” eller för att ”alla andra gör det”. 

Att punken således är politisk i sig, är något som man alltså inte kan bortse ifrån. Inte bara för 

att den större delen av alla låttexter har någon typ av politisk laddning, utan framförallt 

eftersom subkulturen uppmanar individerna till att tänka kritiskt, bryta normer och ifrågasätta 

auktoriteter. De som lever upp till denna attityd tenderar således att ifrågasätta stora delar av 

samhällets fundament. Vilket i sig anses vara definitionen av en motkultur enligt Theodore 

Roszak.  
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Punken, på det sätt den upplevs av mina respondenter kan alltså anses vara ett typexempel på 

en motkultur, och i och med detta så reproduceras alltså normen om att man bör, kanske till 

och med måste arbeta politiskt för att delta inom subkulturen. Vidare vill jag även poängtera 

att utifrån Sernhedes definitionsskillnad på en subkultur och en motkultur så passar det som 

Moore definierar som en äkthetskultur, alltså den del som representeras av mina respondenter 

som en motkultur, emedan den destruktiva versionen snarare skulle definieras som en 

subkultur, detta framförallt beroende på den politiska obundenheten, men även på det faktum 

att denna kultur mestadels består av ungdomar i tidiga tonår med arbetarklass bakgrund. 

Detta leder även till slutsatsen att de som belyser det politiska i sina handlingar har påverkats 

av informativa influenser som har lett till att de konverterats (conversion) efter subkulturens 

normer. Emedan de som anser att punk och politik kan skiljas åt snarare har påverkats av 

normativa influenser vilket snarare har lett till vad som kallas för compliance eftersom dessa 

nödvändigtvis inte anser sig handla politiskt aktivt genom sitt deltagande, även om så faktiskt 

är fallet. 

5.4.1 UTOMSUBKULTURELLA NORMER 

Vad punken vänder sig ifrån framgår inte i klarspråk i mina intervjuer, detta eftersom mina 

respondenter talar om vad punk är för någonting. De talar alltså om de utomsubkulturella 

normerna i termer av punken som en anti-tes, vilket leder till att det är genom att diskutera 

vad punken inte anses stå för, jag drar slutsatser om de normer som de vänder sig emot. 

Framförallt vill jag poängtera att det är elitismen, och arbetsdelningen i samhället 

respondenterna vänder sig emot. De anser att normen i samhället är att man, för att skapa 

tillexempel musik, måste vara utbildad musiker eller väldigt erfaren i ämnet. Att de anser att 

detta är fel symboliseras framförallt genom att de belyser att det är känslan som är det viktiga, 

att det är äkta, och inte ”konstlat” som en av mina respondenter uttrycker sig om den bredare 

kulturen. De menar alltså att det inte är kravet på perfekt ljud eller ett perfekt utseende som är 

det viktiga. 

Vidare så anser mina respondenter även att upplevelsen av att få vara kreativ och vara med 

och skapa saker tillsammans som är en av de viktigaste och mest belönande tendenserna inom 

punken, en av mina respondenter utrycker att just detta är någonting som han menar att ”alla 

borde ha” i sin vardag. Detta uttalande tolkar jag som att denne respondent anser att 

allmänheten i dagens samhälle lever en allt för passiv livsstil rent kreativt sett. Detta är 

någonting som även en annan respondents kommentar överensstämmer med, för denne menar 
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att han ibland, när han vill slappna av och som han uttrycker det ”döda hjärnan” gärna vill se 

på film, eftersom det anses vara en passiv konsumtion av kultur där individen i fråga behöver 

anstränga sig i mycket låg grad. 

Avslutningsvis så vänder sig mina respondenter även emot de allt för höga krav som de anses 

ställs på individer i dagens samhälle, de anser att dessa är orealistiskt höga och att detta i sig 

har en mycket destruktiv effekt på individerna i fråga. Kort sammanfattat kan man formulera 

det som att mina respondenter genom ett aktivt deltagande inom punken försöker ta avstånd 

från alla de effekter som den kulturella friställningen har på individer. 

6. AVSLUTNING 

I det här avsnittet kommer jag att inleda med en diskussion av de resultat jag kommer fram till 

i analysen i relation till de frågeställningar som jag har format denna studie utefter. Det jag 

kommer diskutera är således hur punkare resonerar kring de normer som sprids inom det 

postmoderna samhället, men även de normer som de själva reproduserar inom sin egen 

subkultur. Samt hur dessa normer har kommit att påverka dem, och deras syn på sig själva. 

Som avslutning på detta avsnitt samt hela studien kommer jag sedan att sammanfatta de 

viktigaste slutsatserna jag kommit fram till. 

6.1 DISKUSSION 

Angående mina respondenters syn på de normer som reproduceras inom det postmoderna 

samhället kommer jag fram till att mina respondenter inte talar om exakt vilka tendenser de 

anser är mest negativa inom den bredare kulturen. Deras åsikter skiner dock igenom i och 

med vidare uttalanden om vad de tycker om samhället i stort, men även vad de anser att 

punken symboliserar. Samt vilka tendenser inom densamma som är de viktigaste, eftersom 

det är just dessa som de anser saknas inom den bredare kulturen. Deras resonemang går 

således ut på att punken symboliserar det som de upplever saknas i dagens samhälle. 

Respondenterna belyser framförallt de konkurrerande tendenserna som dem, de vänder sig 

emot mest. Eftersom de upplever att människor ständigt uppmanas att konkurera med 

varandra vilket de upplever mycket destruktivt, eftersom de anser att detta distanserar 

människor från varandra, istället för att knyta dem samman i en gemenskap som de menar att 

punken gör för dem. 
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Det faktum att de inte uppskattar den passiva livsstilen som de anser symbolisera den bredare 

kulturen skiner även det igenom, dels via kommentar i stil med att det är en hjärndödande 

aktivitet att titta på film, men även eftersom punken och dess do it yourself anda bygger på att 

uppmuntra individerna till att vara kreativa och skapa saker själv, samt ifrågasätta redan 

existerande strukturer. 

Analysen visar att alla mina respondenter är en del av punkfalang som Moore kallar för 

äkthetskultur, vilken även mina respondenter menar att Umeås punkscen representerar. 

Angående mina respondenters resonemang kring de normer som reproduceras inom 

subkulturen återkommer de vid upprepade tillfällen att prata mycket varmt om de ideal som 

reproduceras inom subkulturen i Umeå. Vilka är de normer som representeras av 

äkthetskulturen. Dessa normer anses vara inkluderande tendenser, som att alla ska få lika stort 

utrymme och samma chans att skapa och sprida sin kultur. Utan krav på faktiska 

förkunskaper, utan de anser att det är viljan att skapa något som är det väsentliga. 

Vidare talar de även varmt om synen på människor som reproduceras inom denna punkfalang, 

ett förhållningssätt till sina medmänniskor som mina respondenter anser ha inspirerats av 

vänsterpolitiska ideologier då alla är välkomna och anses ha samma rätt att vara där. De 

menar att det är just dessa tendenser som leder till den starka upplevelsen av gemenskap och 

kollektivism inom subkulturen. Så även det faktum att alla måste sammarbeta för att hålla 

scenen (den lokala delen av subkulturen) levande, vilket också det bidrar till att samtliga 

respondenter upplever sig själva som bidragande aktiva individer, att deras deltagande gör 

skillnad. 

Som jag nämner ovan kommer jag i analysen fram till att mina respondenter resonerar i 

positiva ordalag angående ena delen av subkulturen, och negativt om den andra. Jag menar att 

de egentligen inte anser att den del som Moore definierar som den destruktiva delen av 

kulturen anses vara en del av vad de själva definierar som punk. Framförallt eftersom de 

menar att denna attityd eller det beteende som förknippas med denna del av kulturen, av andra 

brukar definieras som en del av subkulturen, fast de själva egentligen inte anser att detta är 

förenligt med deras bild av det hela.  

Detta eftersom jag bland annat ställde frågan angående hur de definierar en punkare utifrån 

utseende, beteende, attityd och musik? och svaret jag fick först var vad de själva uttryckte ett 

eget resonemang runt detta, men att jag sedan vid flera tillfällen fick kommentarer om vad 

som, av andra brukar anses vara punk. Även om de inte själva stödde dessa, och det är på 
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detta jag baserar slutsatsen om att de själva egentligen anser att de destruktiva tendenser som 

ibland förknippas med punken egentligen inte stämmer överens med deras egen uppfattning 

av det hela, och att de således inte anser att detta borde förknippas med deras subkultur. 

Vidare kommer jag även fram till att alla mina respondenter menar att punken har haft en 

positiv effekt på dem själva och deras identitetsskapande. Detta tolkar som ett konkret bevis 

på att det finns många tendenser inom den del av subkulturen som mina respondenter 

identifierar sig med, som kan påverka individers självförtroende på ett mycket positivt sätt. 

Mina respondenter menar framförallt att det är upplevelsen av gemenskap inom kulturen som 

är det som påverkat dem mest, men de belyser även att den attityd som de anser att punken 

symboliserar som även den har påverkat dem mycket, framförallt mentalt, de menar att de 

genom att dela denna har fått andra mål i livet att leva upp till. Mål som de anser har en helt 

annan mening än de mål och drömmar dem hade förut. Vidare belyser mina respondenter 

även att do-it-yourself andan har bidragit till en ökad upplevelse av tillfredsställelse, detta 

eftersom respondenterna menar att de genom att skapa saker själva upplever en 

tillfredsställelse i form av att de känner att de klarar av de utmaningar de ställs inför.  

6.2 SLUTSATS 

Slutsatsen jag drar av denna studie är att den version av punken som representeras av mina 

respondenter, är ett konkret exempel på hur individer på ett effektivt sätt kan råda bot på 

många av de psykologiskt påfrestande tendenser som reproduceras i dagens samhälle. Utan att 

för delen gå tillbaka till de begränsande konservativa normer som reproducerades i samhället 

tidigare. De tar alltså vara på de positiva möjligheterna som öppnats i och med den kulturella 

friställningen och skyddar sig på samma sätt från de negativa tendenser som denna medför, 

genom att sätta upp realistiska mål och agera kreativt i sin vardag. 

Vidare tror jag att det faktum att alla tillåts och uppmuntras att skapa sina egna kulturella 

uttryck, har en mycket positiv psykologisk effekt på individerna i fråga. Jag menar alltså att 

de positiva psykologiska effekterna som punk tenderar att ha på individer förmodligen inte 

enbart beror på rationella mål och gemenskap. Utan att det även grundar sig mycket i det 

faktum att individen tillåts vara kreativ. Detta är något som jag anser borde undersökas i 

vidare forskning i ämnet, alltså kreativiteten inom punken i relation till identitetsskapande 

samt dess anti-alienerande effekt.  
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