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Abstract 
Författare: Fredrik Sandberg  
Titel: En grym gemenskap-Om tillhörighet, gemenskap samt integration i punkkulturen, med 
reflektioner kring fritidens betydelse som handlingsarena för subkulturer såsom punk    
Uppsats FRI 302, 41-60 P 
Handledare: Katarina Sjöberg 
Sociologiska institutionen, Vårterminen 2004 
 
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i punk som subkultur och hur denna subkultur ges tillträde 

till fritidens arena. Utifrån detta är uppsatsen problemställning att titta på vilka sätt punk som 

subkultur kan tänkas stödja individer i deras identitetsarbete. Syftet med mitt arbete är att 

undersöka hur punk som subkultur kan skapa trygghet och tillhörighet för individer. Jag vill i 

mitt arbete visa på hur punk som subkultur på olika sätt kan skapa förutsättningar, som leder till 

social integration, solidaritet och hur detta stödjer individer i deras identitetsarbete. Jag vill också 

visa på betydelsen av fritid som arena för subkulturer såsom punk. 

Uppsatsen har sina teoretiska utgångspunkter i Thomas Ziehes tankar om den kulturella 

friställningen och hur denna friställning skapat nya behov för individer i det nutida samhället. 

Framförallt har behovet av tillhörighet och gemenskap ökat. Individers identitetsarbete behöver 

mycket stöd för att hantera dagens turbulenta samhälle. Jürgen Habermas tankar är i sin tur 

intressanta då man med hjälp av hans teori om det kommunikativa handlandet kan analysera 

mina intervjupersoners verklighet. Fokus ligger framförallt på den kommunikation som sker i 

replokalen, när individer utövar sin punkmusik. Man kan också med hjälp av teorin om systemet 

och livsvärlden visa på att fritiden skulle kunna var en form av livsvärldsarena.  

Mina metodologiska utgångspunkter är tagna utifrån den kvalitativa diskursen och min 

empiri bygger på 6 öppna djupintervjuer, med individer som är medlemmar av subkulturen punk. 

I min empiri kan man se att punk som subkultur på många sätt stödjer mina 

intervjupersoners identitetsarbete; detta genom att subkulturer skapar bl a en stark gemenskap, 

samt tillhörighet. Man kan också i mina intervjupersoners svar se hur fritiden kan fungera som en 

livsvärldsarena. I replokalen finner man i mina intervjupersoners beskrivna verkligheter tecken 

på att man handlar kommunikativt. Detta leder till social integration, samt solidaritet och därmed 

skapas det i replokalen en utvecklande miljö för individen. I min empiri ser man också tendenser 

till hur punk som subkultur i allra högsta grad är normreglerande. Dessa normer styr framförallt 

hur man klär sig, samt vilka politiska åsikter man har som individ i en subkultur såsom punk. 

 

Nyckelord: Fritid, subkultur, punk, tillhörighet, trygghet, identitetsarbete 
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1. Inledning 
Att växa upp i dagens samhälle är inte lätt. Konsumtionssamhället visar upp och projicerar ett 

kaos av bilder på individen och det är inte lätt att värja sig mot detta. Dessa bilder äter sig in i 

våra sinnen och har som enda syfte att få oss att kapitulera och därmed konsumera dess 

produkter. Framförallt när man är ung vill man tillhöra något, man vill vara en del av något, man 

vill vara något. När kärnfamiljen i detta nutida samhälle upplösts och när de traditioner som 

tidigare reproducerades vidare mellan generationerna upplöses, faller de strukturer bort som 

tidigare skapat trygghet och tillhörighet. Detta tar konsumtionssamhället fasta på och framförallt 

medier försöker idag genom olika former av budskap, såsom reklam, förstrukturera individers 

liv. Thomas Ziehe för diskussioner kring detta och är därför viktig för min uppsats. Samhället har 

också genomgått en rationalisering och detta kan liknas vid ett system som har som enda syfte att 

uppnå mer makt och kapital. Därför behöver individer idag en plats där de kan få utvecklas och 

bygga upp egna personliga identitetsstrukturer, utan att ständigt bli konfronterade av mediers 

budskap. Fritid kan här vara en handlingsarena där en bättre form av identitetsutvecklande kan 

äga rum. Subkulturer som punk kan använda fritid som handlingsarena och tillåts där att existera 

på ett naturligare sätt, än i det annars alltmer rationaliserade samhället. Detta är diskussioner som 

Jürgen Habermas är viktig för och han är den andre av de teoretiker jag kommer att närma mig i 

denna uppsats. Hans-Edvard Roos har påpekat att fritiden kan vara en handlingsarena; en plats 

där individen själv kan välja om den vill deltaga eller ej. Fritiden tillhandahåller därmed en frihet 

som inte finns på andra platser i samhället; såsom t ex skola och jobb 1. Därför är det intressant 

att titta på hur fritidens kontexter upplåter utrymme för olika former av subkulturer såsom punk; 

samt hur individer här ges utrymme att socialt integreras och utveckla personliga identiteter som 

inte ligger i samklang med samhällets förstrukturerade identiteter. Fritid som arena i samhället, är 

kanske en av de sista av arenor som fortfarande tillhandahåller en individuell frihet, och det är 

därför viktigt att visa på dess betydelse i olika sammanhang. Detta arbete handlar om hur punk 

som subkultur finner en plats, som upplåter sitt utrymme för just sin specifika subkultur. Denna 

plats finner man i fritidens kontexter. Syftet med mitt arbete är att undersöka hur punk som 

subkultur kan skapa trygghet och tillhörighet för individer. Jag vill i mitt arbete visa på hur punk 

som subkultur på olika sätt kan tänkas skapa förutsättningar, som leder till social integration, 

solidaritet och hur detta kan stödja individer i deras identitetsarbete. Jag vill också visa på 

betydelsen av fritid som handlingsarena för subkulturer såsom punk. Min frågeställning är; På 

vilka sätt kan punk som subkultur, med fritiden som arena stödja individers identitetsarbete?  

                                                 
1 Roos, Hans-Edvard (2000) Fritidens kunskapsområde S.390 
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Jag har valt att avgränsa min uppsats och kommer t ex inte att föra några större diskussioner 

kring begreppen ungdom och punk. Jag väljer istället att se mina intervjupersoner som individer i 

en subkultur. I förhållande till uppsatsens storlek, intresse och tillgänglig litteratur krävs en 

avgränsning.  

Först i min uppsats kommer ett bakgrundsavsnitt där jag förklarar begreppet subkultur. Jag ger 

sedan en kort historik kring subkulturernas framväxt. I den metodologiska delen motiverar jag 

sedan mitt val av den kvalitativa metoden. Jag tar också upp den öppna intervjun, hur 

intervjuerna genomfördes och vilka metodologiska problem som uppstod. Sedan kommer mina 

teoretiska ansatser där jag börjar med Habermas och hans teorier om det kommunikativa 

handlandet, samt system och livsvärld. Jag har också valt att använda mig av Thomas Ziehe och 

här tar jag främst upp begreppet kulturell friställning. I min analys kommer ni att få ta del av min 

empiri och jag kommer att diskutera den i förhållande till de teorier jag valt. 

 

2. Bakgrund 
Jag kommer i detta avsnitt att förklara begrepp som är viktiga för arbetet. Sedan ger jag en kort 

historik kring ungdoms-, subkulturernas uppkomst i England. Min definition av subkultur 

härstammar delvis från Jefferson & Hall och den definition de ger i boken Resistance through 

rituals. Jag använder mig också av Chris Barkers definition av subkultur och denna härstammar 

ur boken Cultural studies.  

2.1 Begreppsförklaring 
Subkultur 
Jefferson & Hall menar att subkulturer är; 

. . . sub-cultures are sub-sets – smaller, more localised and differianted structures within one or other 
of the larger cultural networks 2.  

 
Med detta menas att subkultur är något som ligger under den dominerande kulturen. En subkultur 

är uppbyggd, precis som samhället, på normer, men avviker med sin utformning. Barker ger sin 

definition av subkultur; 

Groups of persons so labelled who share distinct values and norms which are held to be at variance 
with dominant or mainstream society. Subcultures offer maps of meaning which make the world 
intelligible for its members 3. 

 

                                                 
2  Jefferson & Hall (1980) S.13 
3 Barker, Chris (2000) S.392  
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Barker talar här om hur subkulturer skapar mening genom att vara vägledande. Ofta har 

subkulturer t ex en klädstil, musikstil som relateras till den specifika subkulturen. 

Jefferson & Hall menar att man kallar det för ungdomssubkultur när man lägger till en 

generations-, samt åldersmässig aspekt på en subkultur;  

When these tightly-defined groups are also distinguished by age and generation, we call them youth 
sub-cultures 4. 

2.2 Subkulturernas uppkomst 
Under 1950-talet i samband med framväxten av konsumtionssamhället uppstår olika former av 

ungdomskulturer. Framförallt växer den ungdomsorienterade fritidsindustrin och detta leder till 

att det skapas en konsumerande ungdom 5. Dessutom genomgick samhället under denna tid en 

snabb utveckling ifråga om masskommunikation. Ett av dessa medier var den brittiska 

kommersiella televisionen som under 1950-talet hade sitt genombrott, men även press och radio 

genomgick en stor ökning. Ungdomar manipulerades till att imitera varandra, vilket var de 

kommersiella intressenas syfte. Ungdomarna fostrades till att bli konsumenter. Men det fanns 

också en påverkan som hade sin utgångspunkt i det andra världskriget. Många av dem som var 

ungdomar under 1950-talet hade växt upp faderslösa och hade dessutom under sin barndom 

genomlevt evakueringar och våld vilket ledde till att deras uppväxt blev speciell. 

Utbildningsväsendet genomgick också en stark förändring under denna tid pga. krigets 

konsekvenser. Framförallt var det framväxten av olika former av stilar inom musiken, t ex 

rockmusiken, som skapade en ungdomskultur. Elvis Presley var t ex en av dem som med sin 

image starkt påverkade ungdomar. 6 Under denna tid växte således en ny tonåring fram; 

. . . the new teenager with it´s commitment to style, music, leisure and consumption: to a classless 
youth culture 7. 

 
Då många industrier fick lägga ner sin verksamhet efter andra världskriget hade framförallt 

arbetarklassen en svår tid. Ungdomar fick inte de jobb som deras föräldrar haft och fick således 

nöja sig med jobb som t ex springpojkar. Arbetarklassen splittrades upp och tillvaron för många 

arbetarklassungdomar stod utan mening. Subkulturer blev då framförallt för arbetarklassens 

ungdomar, en slags kompensation för att man inte hade förutsättningarna att lyckas. Subkulturer 

inom framförallt arbetarklassen fungerade som en slags problemlösare. Under denna tid gav 

subkulturer en känsla av kollektiv identitet som därmed skapade individuellt självförtroende; 

                                                 
4 Jefferson & Hall (1980) S.14 
5 Ibid. S.17-18 
6 Ibid. S.18-21 
7 Ibid. S.21 
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subkulturer återskapade den solidaritet och de traditioner som tappat sitt värde inom 

arbetarklassen 8. Jefferson & Hall skriver: 

Mods, parkers, skinheads, crombies all represent in their different ways, an attempt to retrieve some of 
the socially cohesive elements destroyed in the parent culture. . .9. 

 
Vad som framförallt binder samman subkulturer är olika former av sociala ritualer. I min empiri 

ligger fokus framförallt på musiken, där utövandet av musik är en betydelsefull ritual; men även 

att lyssna på musik och gå på konserter är ritualer som starkt kan sammanbinda individer i 

subkulturer. Idag finns samma problematik som den som visade sig vid subkulturernas 

uppkomst; förlorad trygghet, sökande efter tillhörighet och identitet. Men idag är subkulturerna 

inte lika starkt kopplade till klassbegreppet; utan det inbegriper mer eller mindre alla individer i 

samhället. Konsumtionssamhället riktar sig till alla individer och det krävs en stabil identitet för 

att kunna värja sig mot dess rationalitet. Den problemlösande subkulturen har idag en svårare 

uppgift än någonsin.   

 

3. Metod 
Jag går i detta avsnitt först igenom den kvalitativa metoden. Jag tar sedan upp den öppna 

intervjun som jag använt mig av. Jag berättar också om genomförandet av mina intervjuer, samt 

mitt urval. Till sist tar jag upp ett par av de metodologiska problem som uppkom under 

insamlandet av min empiri. 

3.1 Den kvalitativa metoden 
Den kvalitativa metoden bygger på att man som forskare tror att verkligheten är subjektiv. Man 

ska enligt Lantz inta ett ideografiskt synsätt 10. Det handlar om hur man ser på kunskap och hur 

kunskap i sin tur kan erhållas. Finns det sann kunskap eller måste den upplevas? Detta är den 

epistemologiska frågan och den måste man ta ställning till som forskare 11. Därmed gäller det att 

som forskare närma sig individer på ett djupare plan och därmed uppleva deras verklighet. 

                                                 
8 Hall & Jefferson (1980) S.28-30 
9 Ibid. S.32 
10 Lantz, Annika (1993) S.26 
11 Ibid. S.30 
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3.2 Urval 
Mina intervjupersoner består av 6 individer av manligt kön i åldern 20-36 år. Jag har genom en 

fritidsgård fått kontakt med dem alla. Jag använde mig av en kontakt som fungerade som min 

gatekeeper, detta för att få information om vilka individer som kunde tänkas vara relevanta för 

min undersökning. Jag använde mig vidare av snöbollsmetoden, vilket innebär att kontakten med 

en intervjuperson leder vidare till att andra intervjupersoner under arbetets gång gör sig synliga. 

3.3 Öppna intervjuer 
Jag har valt den öppna intervjun då jag i de sammanhang jag undersöker vill ha en kunskap om 

individers egen verklighet. Jag söker en fördjupad, personlig bild av det fenomen jag undersöker. 

Uppgiften blir att försöka fånga hur intervjupersonen gestaltar fenomenet och tillskriver det 

mening. Lantz talar om att den öppna intervjun karaktäriseras av att den;  

syftar till att förstå meningen med fenomen i relation till ens livsvärden, är deskriptiva, är fokuserade 
på bestämda temata är öppna för flertydigheter och förändringar 12.  

 

Den öppna intervjun ger en förståelse; ”. . . för människors subjektiva erfarenheter ” 13. Det är 

detta jag är intresserad av i egenskap av forskare. Jag vill veta; 

. . . vilken mening och innebörd en individ ger ett fenomen som intervjuaren intresserar sig för och 
närmar sig genom att förstå respondentens sätt att tänka 14. 

 
Innan jag satte ihop min intervjumall funderade jag på vad det egentligen var jag ville undersöka, 

samt hur min frågeställning skulle formuleras. Jag valde sedan att använda en mall i min intervju 

med tre temata; dåtid, nutid, framtid. Detta leder till att man får intervjupersonen att reflektera 

över det fenomen man undersöker i ett större perspektiv. Under varje tema har jag stolpat upp 

frågor som jag gärna ville att intervjupersonen reflekterade kring. Lantz menar att man i den 

öppna intervjun anger frågeområdena. Utifrån dessa låter man sedan intervjupersonen reflektera 
15. Vid ett par tillfällen diskuterades dessa, ibland blev andra saker intressantare och mina 

följdfrågor blev improvisatoriska. Lantz menar att följdfrågor kommer att ställas, men också att 

andra lika tänkbara inte kommer att göra det. Jag har valt att hela tiden låta intervjupersonen föra 

intervjun framåt, detta dock utifrån min intervjumall. Lantz talar om att det är de teoretiska 

utgångspunkterna, samt den förförståelse som intervjuaren har som också avgränsar. Som 

intervjuare har man alltid tankemodeller i sinnet som kommer att styra insamlingen av empiri 16. 

                                                 
12 Lantz, Annika (1993) S.34 
13 Ibid. S.18 
14 Ibid. S.18 
15 Ibid. S.62 
16 Ibid. S.45 
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Jag är medveten om att jag också har denna förförståelse och att den i sin tur styrt mycket av 

uppsatsarbetet. Min förförståelse bygger bl a på att jag har vänner inom den specifika subkultur 

jag undersöker. 

3.4 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna har till största del genomförts på en fritidsgård. Endast vid ett tillfälle gjordes en 

intervju på en annan plats. Denna intervju gjordes hemma hos intervjupersonen ifråga. Jag var 

mycket noga med att innan berätta vad intervjun skulle handla om, och gav mina 

intervjupersoner chansen att dra sig ur om de inte ville medverka. Lantz beskriver detta:  

Intervjupersonen måste ha fått uppgiften beskriven för sig och en möjlighet att överväga om hon/han 
vill medverka eller inte 17. 

 
Detta känns väldigt viktigt. Ett ödmjukt förhållningssätt till intervjupersonerna krävs då de 

annars inte skulle känna sig bekväma i efterhand och under intervjun. 

3.5 Metodologiska problem  
När man använder kvalitativ metod och den formen av öppna intervjuer jag valt, kommer man 

nära de individer man intervjuer. Detta är delvis positivt, då man får en djup förståelse för 

intervjupersonens syn på det fenomen man undersöker; men samtidigt gäller det att hålla en 

distans i egenskap av forskare; 

Den gräns som jag har upplevt som svårast i min egen forskning är den mellan att lyssna på berättelser 
i egenskap av vän, och få tillgång till information i egenskap av forskare 18. 

 

Detta stämmer bra in på det jag upplevt under mitt insamlande av empirin. Då jag redan innan 

var bekant med många av de jag intervjuade, fanns just denna svåra skiljelinje. Man träder som 

forskare in i en annan roll och om man tidigare haft kontakt med de man intervjuar, finns det en 

risk att man kommer för nära. Det krävs därför att man är lyhörd under intervjun och intar rollen 

som forskare.  

 

                                                 
17 Lantz, Annika (1993) S.64 
18 Mulinari, Diana (1999) Vi tar väl kvalitativ metod-det är så lätt S.53  



 10

4. Teoriram 
I mitt teoriavsnitt kommer jag att knyta an till två teoretiker; Jürgen Habermas och Thomas 

Ziehe. För Habermas del tar jag upp hans teori om det kommunikativa handlandet för att i min 

analys visa på att detta handlande förekommer i mina intervjupersoners beskrivna verklighet. Jag 

tar också upp begreppet system och livsvärld, detta för att visa på att fritid kan vara en arena som 

kan liknas vid livsvärlden. För Ziehes del tar jag upp begreppet kulturell friställning. Detta syftar 

till att åskådliggöra den problematik som individer ställs inför i det nutida samhället och hur man 

i punk som subkultur lyckas finna vägar till att hantera denna.  

4.1 Jürgen Habermas 
Habermas teorier är oerhört spännande när man tittar på subkulturer och görs också intressanta i 

diskussionen kring fritid. Jag inleder med att berätta om Habermas forskning på att skapa en 

universell pragmatik. Efter detta tar jag upp hans teori kring system och livsvärld och 

begreppsförklarar detta. Habermas menar att det finns olika former av handlande, dessa tar jag 

sedan upp för att i slutändan kunna påvisa vad som är just kommunikativt handlande. Habermas 

menar att individer handlar på olika sätt i olika världar och dessa världar går jag sedermera 

igenom. Jag avslutar med att ta upp det kommunikativa handlandets principer.  

4.1.1 Universalpragmatiken 
Genom att skapa en form för språklig kommunikation menar Habermas att vi som individer kan 

mötas och återskapa de mänskliga, humana värden som genom rationaliseringen av samhället 

gått förlorade. Habermas vill att vi ska kunna mötas i en ömsesidig förståelse. Detta ska i sin tur 

leda till reproduceringen av kulturella, humana värden. Det absolut centrala för Habermas är att 

individer ska nå en ömsesidig, inbördes förståelse för något som man som individer sedan 

tillsammans kan koordinera sina handlingar mot. Habermas söker efter det i språket som är 

giltigt. Han vill därmed;”. . .rekonstruera talets universella giltighetsbas” 19. Genom detta skapar han 

universella giltighetsanspråk. Dessa är som följer;  

att uttrycka sig förståeligt, att ge (lyssnaren) något att förstå, att därvid göra sig förstådd och uppnå en 
inbördes förståelse 20.  

                                                 
19 Habermas Jürgen (1990) S.77-80 
20 Ibid. S.78 
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4.1.2 System kontra livsvärld 
Habermas menar att det finns två stycken världar, eller arenor för integration. Habermas kallar 

dessa för system och livsvärld. Dessa två världar;”. . . svarar i sin tur mot olika mekanismer för 

samhällelig integration ” 21. Systemteorin har Habermas delvis lånat från begreppets skapare 

Talcott Parson 22. I systemet verkar individen för en målinriktad strategi som inriktar sig på olika 

former av resultat. Målen är att tillskriva sig makt som kan ta sig formen av olika kapital, t ex 

pengar; systemet kan vara olika former av institutioner såsom skola och arbete; eller byråkratiska 

system. Då systemet fokuserar på makt och pengar sker det här ett avspråkligande 23. Habermas 

menar att systemet blir alltmer framträdande i samhället idag och detta leder till en 

rationalisering, då det inte ges utrymme för social integrering; i det självreglerande systemet sker 

endast en systematisk integrering 24.  

Livsvärlden i sin tur är en plats där social integration görs möjlig genom att man här tillåts handla 

samt kommunicera socialt. Här kan man se fritiden som en livsvärldsarena. Habermas menar att 

samhället från början endast bestod av livsvärlden, ur denna har sedermera systemet skapats. 

Problemet i det nutida samhället är att systemet frikopplats från livsvärlden och därmed fått eget 

liv. Habermas ser nu också tendenser till att systemet går in i livsvärldens kontexter för att överta 

och kolonisera denna 25. Då fritiden kan ses som en livsvärldsarena hotas också denna av 

kolonisering. Detta leder till att den sociala integreringen i det nutida samhället ofta uteblir. 

Istället sker det en systemintegration som styrs av systemens självreglerande mekanismer.      

4.1.3 Från strategiskt handlande till dramaturgiskt handlande  
Det strategiska handlandet är de form av handlande där individer försöker uppnå sina mål genom 

att handla monologiskt. Här regleras kommunikationen mellan individer till att endast handla om 

utbyte av makt och pengar. Aktörerna har här endast som mål att nå individuell framgång 26.  

I det normreglerade handlandet finns det redan ett grundläggande samförstånd som bygger på 

normer. Habermas menar att normreglerat handlande individer är; ”. . . medlemmar av en social 

grupp som orienterar sina handlingar mot gemensamma värden ” 27. Här förväntar sig gruppen att 

individen ska bete sig, samt agera utifrån redan bestämda normer. I min empiri kan man se 

tecken på denna form av handlande.  
                                                 
21 Habermas Jürgen (1990) S. 201 
22 Se t ex; Parsons, Talcott (1952) The social system  
 
23 Habermas, Jürgen (1990) S.201 
24 Habermas, Jürgen (1989) Kap 4 
25 Habermas, Jürgen (1990) S.201 
26 Ibid. S.180 
27 Ibid. S.182-183 
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Begreppet dramaturgiskt handlande har Habermas lånat från Erving Goffman 28. Vid denna form 

av handlande gäller det för individen att göra en självpresentation. Det gäller att inför den publik 

som övriga interaktionsdeltagare bildar, framställa sig. Men; ”Man uttrycker sig inte expressivt utan 

man reglerar sina upplevelser med hänsyn till åskådaren” 29. Här bygger interaktionen på utbytet av 

subjektivitet. Man interagerar genom att kommunicera subjektivt. Man uppför med andra ord 

endast skådespel för varandra.  

4.1.4 Från objektivvärld till livsvärld 
Habermas menar att det finns tre stycken världar där individer handlar på olika sätt. I den 

objektiva världen agerar individer strategiskt. Aktören agerar ensam, monologiskt för att uppnå 

individuella mål. Man agerar här som objekt individualistiskt.  

I det som Habermas kallar den sociala världen handlar aktören genom att agera som ett 

rollspelande subjekt. I denna värld kan man som aktör antingen inta en objektiv eller en 

normkonform inställning till något som med rätt eller orätt är påbjudet. Detta så kallade 

normkonforma beteende suddas dock ut i det uttryck som Habermas lånat från Erving Goffman, 

nämligen dramaturgiskt handlande. För att kunna handla dramaturgiskt kan inte individen 

förhålla sig normkonformt till den sociala världen, detta leder till att en tredje värld gör sig 

synlig.  

Denna tredje värld är den subjektiva världen. Här tvingas individen till att dela med sig av sin 

subjektivitet, vilket leder till att han tvingas till ett personligt, men dock självreglerat 

ställningstagande. Individer kommunicerar här sinsemellan endast som subjekt.  

I den subjektiva världen kunde individen agera aktör, men i livsvärlden agerar individen både 

som aktör och publik. I livsvärlden kommunicerar individer utifrån alla de tre världar jag ovan 

redogjort för, med vetskapen om att deras specifika utsagor kan bestridas: 

Aktörerna relaterar sig här inte längre direkt till något i den objektiva, sociala eller subjektiva världen, 
utan relaterar sina yttranden om något i världen i förhållande till möjligheten att deras giltighet kan 
bestridas av andra aktörer 30. 
 

I livsvärlden ges det utrymme för en social integration. Därför kan man som individ handla i 

den objektiva, subjektiva samt sociala världen. Det är dessa världar som lägger grunden för det 

kommunikativa handlandet. I den objektiva världen kan man som talare lyfta 

giltighetsanspråket att något i världen är sant. I den sociala världen kan vi sedan som talare 

påvisa att detta också är normativt riktigt utifrån vår sociala värld. Sedan kan man vidare i den 

                                                 
28 Se t ex; Goffman, Erving (1998) Jaget och maskerna 
29 Habermas, Jürgen (1990). S.183 
30 Habermas, Jürgen (1990) S.188 
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subjektiva världen påvisa att ett påstående är sannfärdigt, genom att uttrycka subjektiva 

erfarenheter från den egna världen. Dessa utsagor giltighetsprövas sedermera av andra aktörer. 

Genom att lyfta dessa giltighetsanspråk strävar vi efter att ingå ett samförstånd med andra 

individer. Kommunikativt handlande är inte endast ett fjärde begrepp för handling. Det 

kommunikativa handlandet ramar också in betydelsen av att handlingar sker just i de tre världar 

jag tidigare nämnt.  

4.1.5 Det kommunikativa handlandet 
Livsvärlden skall vid det kommunikativa handlandet vara; ”. . .en horisontbildande kontext för 

förståelseprocesserna. . .” 31. Alltså, livsvärlden fyller sin funktion genom att vara handlingsarena 

för det kommunikativa handlandet. Att handla kommunikativt är att handla socialt integrerande. 

Habermas menar att social handling är när minst två individer gemensamt samordnar sina 

handlingar för att genomföra en gemensam handlingsplan. Det finns enligt Habermas två stycken 

mekanismer som ligger till grund för social handling. Samförståndet är det första och detta binder 

samman interaktionsdeltagarna och leder till ett intersubjektivt erkännande av giltighetsanspråk 

som kan kritiseras. Dessa intersubjektiva övertygelser binder sedan i sin tur samman deltagarna 

ömsesidigt. Denna ömsesidighet skall i det kommunikativa handlandet leda till att man kan vädja 

till varandras insikt. Den andra mekanismen är påverkan, men man kan dock inte påverka den 

andre för sin egen vinning, om man vill uppnå en gemensam definition av en situation 32.  

Ett gemensamt samförstånd kan aldrig påtvingas. Habermas menar att;  

Ett samförstånd förlorar karaktären av gemensamma övertygelser så snart den berörde inser att det är 
ett resultat av någon annans yttre påverkan på honom 33. 

 

Grunden i det kommunikativa handlandet utgår från en språklig kommunikation. Språket skall 

fylla funktionen av att skapa och förnya interpersonella relationer 34. Språket skall verka 

integrerande och binda aktörer samman. För att detta ska kunna åstadkommas krävs följande; 

att det utförs en talhandling som är riktig med hänsyn till den normativa kontexten, så att det uppstår 
en relation mellan honom och lyssnaren som erkänns som legitim, att göra en sann utsaga, så att 
lyssnaren övertar och delar talarens vetande; och att yttra åsikter, avsikter, känslor önskningar och 
sannfärdighet så att lyssnaren tror på vad som sägs 35. 

 

Om man nu ser fritiden som en livsvärldsarena för social integration, kan man koppla det 

kommunikativa handlandet till den verklighet jag upplevt bland mina intervjupersoner; 

                                                 
31 Ibid. S.190 
32 Habermas, Jürgen (1990) S.176-178 
33 Habermas, Jürgen (1990) S. 178 
34 Ibid. S.197 
35 Ibid. S.197 
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framförallt ifråga om utövandet av punkmusik. Om det kommunikativa handlandet fungerar 

såsom Habermas menar, kan det skapa en bra plattform för personers identitetsarbete. Inte minst 

ifråga om att individer samordnar sina handlingar utan målet att uppnå makt eller pengar. Det 

kommunikativa handlandet leder enligt Habermas till följande: 

Ur förståelseprocessens funktionella perspektiv till vidareföringen och förnyelsen av kulturellt vetande 
Ur handlingskoordineringens aspekt leder det till social integration och genererandet av solidaritet 
Ur en socialisationsaspekt leder det till daningen av personliga identiteter 36. 
 

Jag skulle vilja poängtera att det kommunikativa handlandet, samt det normreglerade handlandet 

är särskilt viktigt för min analys.  

 

4.2 Thomas Ziehe 
Jag kommer i detta avsnitt att ta upp Ziehes teori om den kulturella friställningen. Detta gör jag 

för att den kulturella friställningen skapar problem för individer i det nutida samhället. Jag lyfter 

också fram Ziehes tankar kring konsumtionssamhället och de krav detta ställer på individer. 

Ziehe har också intresserat sig för subkulturer, vilket lett till att jag tar upp hans diskussion kring 

detta.  

4.2.1 Begreppet kulturell friställning 
Ziehe talar om två olika utvecklingstendenser som tillsammans tagit sig in och koloniserat vår 

kultur: 

Vår utgångspunkt är att två sammanhängande utvecklingstendenser tillsammans griper djupt in i vår 
kulturella verklighet, dels slår sönder den och delvis tar upp den och förändrar den 37. 

 
De två tendenser Ziehe talar om är dels en teknokratisering av olika livsområden, samt tendensen till 

nedbrytning av traditioner. Med en teknokratisering menar Ziehe att rationalistiskt-centralistiska 

organisationsstrukturer blir alltmer förekommande 38. Med teknokratisering menar Ziehe att 

samhället idag domineras politiskt av individer som är utbildade inom ekonomiska och tekniska 

ämnen och att detta i sin tur leder till ett åsidosättande av mer humana värden. Detta kan kopplas 

till det som Habermas kallar för systemet, som jag tidigare i mitt arbete tog upp. Med 

nedbrytningen av traditioner menar Ziehe framförallt de traditioner som kopplas till de kristna 

konfessionerna. Dessa kristna konfessioner präglade tidigare individers uppfattning av livet och 

vardagen. Han talar också om den upplösning som generationsrollerna genomgår, samt den;”. . .  

                                                 
36 Ibid. S.193 
37 Ziehe, Thomas (2003) S.15    
38 Ziehe, Thomas (2003) S.15 
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traditionella arbetsmoralens minskade betydelse. . .” 39. Denna tendens till nedbrytning av traditioner, 

samt upplösning av generationsroller kallar Ziehe för kulturell friställning. För att förstå 

begreppet är det viktigt att begripa Ziehes definition av kultur. Ziehe menar att han: 

. . .använder begreppet i dess anglosaxiska betydelse, d v s det innefattar också ett samhälles 
materiella skapelser - människornas symboler, identitetsmönster och tolkningar 40. 

 
Begreppet friställning kommer från Marx och hade där betydelsen av en socioekonomisk 

process, samtidigt som det var en våldsprocess. När man gick ifrån det feodala samhället 

friställdes bönderna genom att bindningarna, ifråga om jordegendom till det feodala samhället 

löstes upp. Samtidigt löstes då bindningarna till den sociala ordningen upp. Detta ledde till att 

bönderna delvis blev friare, men samtidigt blev lantbefolkningen också hemlös. De som skulle 

bära upp industrialiseringen och urbaniseringen blev nu mer belastad än under den obesegrade 

feodalismens tid 41. Det som sker idag är en kulturell friställning. Denna friställning bottnar 

framförallt, enligt Ziehe, i kapitalismens framfart i samhället. Ziehe menar att; 

Kapitalismen är en ekonomisk struktur som parasiterat på nedärvda levnadssätt, symboler och 
föreställningar i det borgerliga samhälle som utvecklades parallellt med kapitalismen och parasiterade 
på den 42. 

 
Ziehe menar att den kapitalistiska dynamiken upplöser den nedärvda kulturens traditioner och att 

de konsekvenser detta får för individers livsvärld är att betrakta som en kulturell friställning 43. 

Ziehe menar att denna friställning upplevs när det gäller traditioner på främst sexuallivets, 

äktenskapets och familjeformernas område 44. Ziehe menar också att det sker en friställning från 

de bilder som vi har inom oss och att dessa ersätts av de bilder som media projicerar på oss;  

Medierna, reklamen, medvetandeindustrin frigör explosioner av scener, drömmar och fantasier inom 
oss. . .  45. 

4.2.2 Den kulturella friställningens konsekvenser  
Enligt Ziehe genomgår samhället stora förändringar och när samhället nu kulturellt friställs, 

söker individer trygghet och mening i andra sammanhang. Jag har i min empiri vid ett flertal 

tillfällen stött på hur man uttrycker en stark tillhörighet till subkulturen punk. Ziehe menar att 

kapitalismen tillsammans med teknokratiseringen av samhället isolerat människor från varandra. 

Framförallt ungdomar befinner sig i riskzonen. Han skriver att: 

                                                 
39 Ibid. S16 
40 Ziehe, Thomas (1990) S. 16 
41 Ziehe, Thomas (1990) S. 24-25 
42 Ziehe, Thomas (1990) S.19 
43 Ibid. S.24 
44 Ziehe, Thomas (1990)  S.25 
45 Ibid. S.25 
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Barndomen har för länge sedan hunnits upp av den teknifiering och kolonisering av vår levnadsvärld 
som tränger in i de allra finaste sociala och psykiska porerna 46. 

 
Detta i sin tur har lett till att ungdomar befinner sig i en högexplosiv historisk-kulturell fas och 

han menar att man;  

. . .tvingas bli vuxen i en tid när de destruktiva följderna av att mänskligheten blivit vuxen kan 
upplevas på ett övertydligt sätt 47.  

 

Denna känsla ger på samma sätt en dubbelhet i att skapa frihet för individen; Traditionsstörningen 

blir i den meningen ett lösgörande av nya möjligheter att tolka oss själva 48. Men det leder också till 

ångest och osäkerhet då man helt sonika kastas ut i samhällets olika sammanhang utan någon 

form av trygghet. När man väl är ute i samhället anser Ziehe att man kyls ner av samhällets 

rationalisering. Just denna rationalisering talar också Habermas om. Habermas menar att 

samhällets utveckling idag styrs av främst den tekniska utvecklingen och att denna 

rationalisering utelämnar all form av subjektivitet 49. Men, det är samtidigt inte så att den 

kulturella friställningen helt tagit bort ramarna och strukturerna som tidigare låg i våra traditioner 

och inte minst i generationsrollernas kulturellt reproducerande verkan. Ziehe menar att detta 

utrymme som nu frigjorts istället tolkas i förhand genom samhällsmedier som är helt nya 50. 

Detta leder till ett kaos av tankar att separera. Den frihet som samhället skapar ger delvis en 

chans att frigöra sig från vuxenvärlden, men också en frihet att värja sig från den 

ungdomskonsumtion som vuxenvärlden skapat; 

Att värja sig mot detta, att bygga upp och befästa egna subkulturella motkrafter, har blivit lika svårt 
som nödvändigt 51. 

 
Fritiden är en av de arenor som genomgått en kommersialisering och detta har lett till att 

framförallt ungdomar protesterar med subkulturella krafter. Konsekvensen blir att man motsäger 

sig och kräver att själv få utveckla sina behov. 

                                                 
46 Ziehe, Thomas (2003) S.21 
47 Ibid. S.21  
48 Ibid. S.16 
49 Habermas, Jürgen (1989) Kap 4  
50 Ziehe, Thomas (2003) S.31 
51 Ziehe, Thomas (1992) S.39 
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4.2.3 Den påträngande verkligheten 
I vårt mediala samhälle projiceras ständigt bilder på individen. Media visar upp och erbjuder en 

stor mängd produkter som individer måste ta ställning till. Ziehe menar att;  

Å ena sidan är verkligheten påträngande på ett främmande kallt sätt. Men den är också verksam inom 
oss och äter sig in i våra känslor, drömmar och tolkningar 52. 

 

Även om man inte vill vara delaktig så är konsumtionssamhällets mekanismer oerhört starka. 

Ziehe menar att det är väldigt svårt att finna styrka att motarbeta denna påträngande verklighet. 

Men han poängterar också vikten av att finna sig själv och försvara sitt jag, sin identitet: 

Kanske kommer det att bli mer alltmer livsnödvändigt för ens egen livsform, för ens eget jag projekt, 
ja också för den stil och estetik man föredrar att lära sig att hålla denna genomträngande verklighet 
från livet! 53. 

4.2.4 Behovet av närhet och tillhörighet 
Rationaliseringen och nedkylningen av samhället skapar nya behov hos individen. När man 

dessutom tvingas konfronteras av den påträngande verkligheten blir behoven av trygghet allt 

större. Framförallt yngre människor känner en otrygghet och detta resulterar i; ”. . .  de förhöjda 

behoven av närhet och tillhörighet” 54. Ziehe menar att det tidigare inte fanns samma behov av 

tillhörighet, då jobbet kom i första hand. Men, då den kulturella friställningen lett till att arbete 

idag inte ses som lika viktigt, kommer relationerna idag i första hand 55. Denna känsla som Ziehe 

målar upp är betydelsefull för mitt arbete; det finns tydliga tecken på att betydelsen av olika 

former av fritidssysselsättningar ökat. Ungdomar finner kanske just den tillhörighet Ziehe talar 

om i olika former av subkultur, såsom punk och dessa levs ut i fritidssammanhang.  

4.2.5 Ziehe om Subkulturer 
Enligt Ziehe har subkulturer till viss del lämnat de starkaste politiska betoningarna och är idag; ”. 

. .snarare ett uttryck för en kulturell och psykisk längtan efter identifikationsområden ” 56. Ziehe menar 

att; ”. . .ungdomsgårdarna och punkkulturen slits sönder mellan två extrempoler ” 57. Dessa två poler är 

politiska och vetenskapliga ståndpunkter, samt en innehållslig längtan efter identifikation, där det 

sistnämnda idag fått en större betydelse. 

                                                 
52 Ziehe, Thomas (2003) S.31 
53 Ibid. S.31 
54 Ziehe, Thomas (2003) S.27 
55 Ibid. S.28 
56 Ibid. S.66 
57 Ibid. S.66 
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5. Analys  
Analysen bygger på mina intervjupersoners beskrivna verkligheter och jag kopplar dessa till de 

teoretiska aspekter jag tidigare tagit upp i arbetet. De jag intervjuat kommer genom hela analysen 

att ges namnet intervjuperson.  

5.1 Inledning 
I mitt arbete har jag nämnt att fritiden skulle kunna liknas vi det som Habermas kallar för 

livsvärlden, detta kommer jag att med hjälp av min empiri försöka påvisa. Jag kommer sedan att 

lyfta fram hur det kommunikativa handlandet gör sig synligt i min empiri; men jag kommer 

också att ta upp hur subkulturer som punk i min empiri visar sig skapa normer som kan leda sina 

medlemmar till att handla normreglerat. Jag lyfter sedan fram den gemenskap som mina 

intervjupersoner upplever i punk som subkultur och hur detta stödjer deras identitetsarbete. 

Sedan visar jag på den terapeutiska verkan, samt tillhörighet som mina intervjupersoner 

upplever. Jag speglar också hur mina intervjupersoner försvarar och tror på sin specifika stil och 

hur detta gynnar den personliga identiteten. Genomgående i min analys ligger fokus på 

individens identitetsarbete och hur detta gynnas av deras medlemskap i en subkultur som punk. 

5.2 Fritiden som livsvärldsarena 

Allt som jag gör på fritiden har något med punk i sig. 
 
Detta uttalande får öppna upp detta kapitel, då det är mycket talande för var i livet mina 

intervjupersoner lever ut sin punkidentitet. Ni kommer nu också att få ta del av hur flera av mina 

intervjupersoner visar på betydelsen av fritid som handlingsarena för punk som subkultur. En 

annan intervjuperson beskriver utifrån sin verklighet detta;   

Sättet man bemöts på när man går ner från scenen, även om de tycker att man är skit så finns det 
en grym gemenskap och det finns inte så mycket i det vanliga livet, tycker jag. 

 
Intervjupersonen talar här om något annat, något som är mer än det vanliga livet; en plats en 

arena bortom det vanliga livet. Detta är ett viktigt påstående då det markerar att vi rör oss på en 

annan kulturell nivå, vi befinner oss i en subkulturell sådan och det inträffar på intervjupersonens 

fritid. Samtidigt visar intervjupersonens reflektion på att det inte finns några tydliga regler på hur 

du måste agera. Du behöver inte vara bra på att spela, du blir accepterad ändå. Det finns inget 

vinstintresse i att man uppträder, det är att spela i sig som är viktigt. Ett annat uttalande visar på 

hur en intervjuperson känt inför sin skoltid. Intervjupersonen beskriver sin verklighet så här;    

 
Jag gillar att lära mig saker det är inte det. . . Men jag gillar och lära mig saker på mitt sätt. 
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Nej, skolan, jag tyckte skolan var ganska skit överlag. Jag gjorde det som krävdes och inte en 
gnutta mer. 

 
Skolan har inte varit en plats som gett intervjupersonen ifråga något utrymme. Intresset för punk 

har dock gett intervjupersonen en i allra högsta grad aktiv fritid. På fritiden ges utrymme att själv 

bestämma vad och hur man ska lära sig saker och ting. Samma intervjuperson visar på hur detta 

följt livet även efter skolan genom denna beskrivning; 

Jag har jobbat skitjobb konsekvent, bara för att det är bara något tråkigt som man gör. Så att 
man kan betala hyran och sedan det roliga kan jag göra på fritiden sedan. . . jag känner mig 

lyckligt lottad som kan hålla på med detta. Även om det är på min fritid. . . 
 
Denna intervjuperson visar här på betydelsen av fritid och hur den upplåter en annan frihet än 

institutioner såsom skola och jobb. Denna frihet har dock ett pris som bottnar i att 

intervjupersonen måste använda sig av systemet för att överleva. Under en intervju frågar jag 

samma intervjuperson vad denne skulle ha gjort om man skulle ta bort punken helt ur dennes liv. 

Intervjupersonen gör då detta uttalande; 

Ja, det är lite jobbigt, för då är det skitjobbigt det jag har, och då har jag ett rätt sorgligt liv. Jag 
är inte kärriärmänniska på arbetsplatsen, för jag ser inte musik som arbete. Dels för att jag 

aldrig fått ha det som arbete och det har hela tiden varit det där roliga som man gör när man 
har tid. Jag hade en period, och jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Jag hamnade på ett 
jobb och arbetade treskift. Och bandet hade lagt ner och jag jobbade där i ett och ett halvt år. 

Jag höll på att klättra på väggarna. 
 
Intervjupersonens verklighet tyder på att fritiden är en arena som är av yttersta vikt. När hans 

intresse för musiken inte kunde levas ut på fritiden kände han en stor rastlöshet och berättar att 

han aldrig tidigare mått så dåligt som under denna period. 

 Fritiden lämnar ett utrymme och på denna handlingsarena kan individer utöva sitt intresse, som i 

detta fall är ett punkintresse, ett subkulturellt intresse; 

Musiken är väldigt fri och alla får sin chans. Alla får testa och alla får gör misstag. 

Fritiden kan som jag innan sagt vara det som Habermas kallar livsvärlden. I denna kontext, på 

denna arena tillåts individer handla utifrån en egen vilja, där intresset inte bottnar i att man har 

som mål att uppnå makt eller pengar. En intervjuperson beskriver detta ur sin verklighet; 

Ja, det är det ju! Alltså i och med att ingen med pengar har hoppat in i situationen med pengar 
har jag ju hela tiden fått göra det själv. Och premisserna har hela tiden varit att det inte ska se 

hemmagjort. 
 

Denna intervjuperson visar på hur hans handlingar aldrig varit knutna till ett tydligt mål att tjäna 

pengar eller uppnå makt. Förvisso talar han om att det just aldrig funnits några pengar, men 
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samtidigt har detta inte stoppat honom från att vara kreativ. Intresset föregår målet att uppnå 

makt eller pengar. En annan intervjuperson uttalar sig så här;  

Nej, det handlar om musiken, inga pengar. 

Fritiden tillhandahåller en plats som bortom systemets mekanismer erbjuder en livsvärldsarena 

där fokus inte ligger på att uppnå makt eller pengar. Detta gör att det i sin tur går att titta på hur 

man enligt mina intervjupersoners verkligheter, handlar på fritidens arena med fokus på punk 

som subkultur. 

5.3 Punk som subkultur med fritiden som arena för kommunikativt 
handlande 
Jag tar här upp olika situationer som mina intervjupersoner beskriver och hur dessa kan mätas 

med Habermas teori om det kommunikativa handlandet. Jag har till stor del fokuserat på 

utövandet av punkmusik. Det är framförallt här jag finner kärnan kring Habermas teori om det 

kommunikativa handlandet. Men också de av mina intervjupersoner som arrangerar konserter, 

talar om en verklighet som kan liknas vid det kommunikativa handlandet. Mina intervjupersoner 

beskriver hur musiken är en mycket stor del av deras liv och de rör sig hela tiden på fritidens 

livsvärldsarena. Det som en av mina intervjupersoner nedan berättar ur sin verklighet är det jag 

fann i min empiri som ligger absolut närmst det kommunikativa handlandet. Intervjupersonen 

beskriver det själv så här; 

. . . man kommer ner i replokalen med en idé, sedan hjälps alla åt och då får man fram ett alster 
som alla är nöjda med. . . och när man går där ifrån så känner man, fan vad vi är bäst i hela 

världen. 
  
Samma intervjuperson beskriver också lite av de mål som man har med att repa tillsammans; 
  

Målen är, tror jag, att man vet att man mår så jävla bra efter en bra repa, när bandet är aktivt 
och när man tillsammans utvecklas och när man får den gemenskapen och den kärleken som 

finns i en replokal; det är ju egentligen det som är målet. 
 

Man befinner sig här på fritidens arena som i sin tur kan liknas vid en livsvärldsarena. Just denna 

intervjuperson beskriver en verklighet där alla är delaktiga. Man handlar socialt och 

intervjupersonen visar på hur den starkaste känslan är den ”vi” känsla som skapas när alla är 

delaktiga och när man tillsammans hjälps åt för att få fram ett resultat. Man handlar här socialt, 

då man koordinerar sina handlingar genom en gemensam handlingsplan. Detta leder i sin tur till 

en stark solidaritetskänsla, som bottnar i en stark ”vi” känsla. Jag kan inte med hjälp av min 

intervjupersons beskrivningar säga att det leder till danandet av personliga identiteter. Men det 

borde vara i allra högsta grad sannolikt, då denna intervjupersons beskrivning tyder på en för 

individen mycket utvecklande miljö.   
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En intervjuperson beskriver hur ett band kan fungera om individer försöker driva igenom saker 

utan att dessa får kritiseras av alla individer. Intervjupersonen beskriver denna situation som här 

följer:     

I och med att det var dessa två karaktärerna, nu ska du spela så här, nu spelar du det liksom. 
Nej, det fanns väldigt lite demokrati. Spelade man fel så var det folk som blev sura och skällde på 
en. Det var ett väldigt odemokratiskt band. De kom alltid med färdiga grejer, så man fick aldrig 

prova någonting själv. 
 

I detta fall kan man se hur två stycken aktörer försöker genomdriva mål, utan att alla involverade 

genom Habermas giltighetsanspråk arbetat sig fram till ett samförstånd. När detta är fallet kan 

man inte komma fram till en gemensam definition av situationen. Detta är intressant då 

intervjupersonen i detta fall tydligt markerar hur detta får denne att känna sig utanför. Det 

handlar om hur dessa två karaktärer, här endast har som mål att nå individuell framgång. Denna 

form av styrning objektifierar de individer som inte får komma till tals. Detta leder i sin tur till att 

den sociala integrationen uteblir och därför bildas det inte en lika stark solidaritet mellan 

aktörerna i bandet. När det kommunikativa handlandet däremot får fritt spelrum skapar detta en 

starkare solidaritet som gör att respektive aktör får en starkare solidaritetskänsla. Så här beskriver 

en intervjuperson sin verklighet:  

Jag och gitarristen fick lite mer spelrum i detta bandet. Vi fick göra mer låtar. I det andra bandet 
var det mest sångaren som gjorde låtarna och gör det fortfarande. Och det är inget fel i det, men 
i det andra bandet får vi bygga upp det mer; jag och gitarristen och det är jävligt roligt. Just nu 

känns det jävligt kul. 
 
Här talar intervjupersonen om två band som denne för tillfället spelar med. I det ena där denne är 

mer delaktig, finns en större inspiration och kreativitet. Intervjupersonen förkastar dock inte det 

andra bandets aktivitet. Men visar tydligt upp hur viktig känslan av delaktighet är. När man med 

hjälp av Habermas kritiserbara giltighetsanspråk öppnar upp för allas delaktighet, kommer detta i 

sin tur att leda till att bandet socialt integreras. Denna integration kommer i sin tur att leda till att 

bandet får en större solidarisk prägel. En annan intervjuperson berättar:   

Ja, jag är tuffare på jobbet. Musiken är väldigt fri och alla får sin chans. Alla får testa och alla 
får gör misstag. Men i det jobbet jag har, har man inte råd med misstag. Och det finns regler 

som jag håller stenhårt. Finns det inte hårda regler i ett kök så funkar det inte. 
 
Här ser man tydligt på hur jobbet kan vara en plats som drivs framåt av redan förbestämda 

normer, något som kan liknas vid ett system. Här koordineras handlingarna för att man ska uppnå 

ett mål, som redan är förutbestämt. I viss mån handlar det här om ett normreglerat handlande. 

Som individ handlar man här på ett sätt som svarar mot en social ordning som uppfattas som ett 

system av normer som redan från början accepterats. Men man närmar sig också det strategiska 
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handlandet då ett arbete ofta har som mål att man ska vinna kapital i form av pengar.   

Intervjupersonen understryker att man i ett kök inte har råd att göra misstag och att det är tydligt 

att intervjupersonen anammat att det krävs hårda regler i ett kök. Men då intervjupersonen under 

sin fritid i replokalen spelar punkmusik, finns inte ett mål som är förutbestämt; här växer en 

frihet fram. Denna frihet är starkt bunden till att man inte här har något mål som utgörs av 

ekonomiskt kapital. Man har inte heller normer som är förutbestämda, utan man kan misslyckas 

och kritisera varandra tills ett samförstånd slutligen uppnås, detta samförstånd får sedan 

koordinera gruppens handlingar till t ex färdigställandet av en låt. Man kan också se tendenser till 

ett kommunikativt handlande vid anordnandet av konserter. En intervjuperson beskriver det så 

här: 

Det kan ju vara ett band som kommer hit från Kanada. Och det är skönt. Det är i princip inga 
pengar involverade. Ingen tjänar någonting. Man gör det för att spridda musiken. Kommer det 
hit ett band från Kanada får de husrum och folk ställer upp med det. Någon kanske kör de till 

spelningen. 
 

Denna intervjuperson talar om individer som har ingått ett samförstånd, som sedan i sin tur leder 

till att man koordinerar sina handlingar. Målet är inte att uppnå pengar utan det är att få en 

konsert till stånd. Samma intervjuperson gör detta uttalande från sin verklighet: 

Om någon skulle försöka tjäna pengar så finns det inga direkta pengar i det. 
 
Punk som subkultur skapar enligt denna intervjuperson förutsättningar för att språklig 

kommunikation kan leda till samförstånd och hur detta i sin tur kan koordinera aktörers 

handlingar mot ett mål som inte inbegriper genererandet av pengar. Jag kan med min empiri 

påvisa att det sker en större social integration när man som grupp handlar tillsammans. Jag kan 

också påvisa hur man skapar en starkare solidaritet, om man koordinerar sina handlingar med 

hjälp av ett uppnått samförstånd. Jag har dock svårt att se om det kommunikativa handlandet 

skapar personliga identiteter. Ett av dessa problem bottnar i om mina intervjupersoner verkligen 

handlar genuint kommunikativt. Gränsen mellan det normreglerade och det kommunikativa 

handlandet är nämligen ofta hårfin. I nästa kapitel ska jag närma mig denna problematik. 

5.3.1 Normreglerat handlande inom punksubkulturen 
Jag ser ett mönster i min empiri, som talar om att punk som subkultur i många fall är 

normreglerande. En av mina intervjupersoner visar i sin verklighet hur denna normreglering kan 

gestalta sig:  

Nej, jag har aldrig fattat politik. Så på det sättet känner jag att ... du är inte en riktig punkare. 
Och jag tror det är många som kan känna det också, folk som kanske har lite rikare föräldrar t 
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ex, som inte har det där politiska intresset, som inte har haft det svårt hemma. Som inte har haft 
detta, för det är ofta där det kommer ifrån. 

 
Detta visar på att det inom punksubkulturen finns element som kan leda individer till ett 

normreglerat handlande. Detta exkluderar individer som rör sig i periferin. Man kanske gillar att 

spela punk, men är i sin tur inte intresserad av politik. Framförallt nämner intervjupersonen i 

detta fall att det politiska intresset och klassbakgrunden kan vara normer för om du får vara 

delaktig i punksubkulturen eller inte. En intervjuperson berättar om sin verklighet;  

. . .alltså punkscenen är ju så jävla dubbel. Det vi propsar för är ju att alla ska behandlas lika. 
Men samtidigt så, rent personligt, ser jag ett gäng punkare och ett gäng folk som inte är punkare 
så är det ju uppenbart att jag går och sätter mig med punkarna. Det kan vara fel men samtidigt 

har jag ju roligare med dom. Av erfarenhet så vet jag ju att det är lättare att känna punkare.  Det 
är klart att det har med kläder att göra, punkare försöker att säga att det inte ar med kläder att 

göra men det är bara töntigt att förneka det. Det är fel, men det är så. Vad ska man göra? 
 
Den gemenskap och tillhörighet som finns i subkulturer tror jag vid många tillfällen leder till ett 

normreglerat handlande. Att tillhöra en mer politiska punkfalang är i allra högsta grad dubbelt 

enligt det uttalande min intervjuperson ovan gör från sin verklighet. Å ena sidan säger 

punksubkulturen att man ska acceptera alla individer, men samtidigt ställer man krav på hur man 

skall vara klädd, vilken politisk åsikt man skall ha; men också som en intervjuperson nämnde, 

vilken klassbakgrund man har. Denna intervjuperson visar från sin verklighet, med nästa 

uttalande upp tydliga mönster på specifika aspekter av att vara punkare; 

Punken är något som speglar sig i mitt liv alltid i alla stunder, dels är det ju politik, dels hur man 

ser ut och inställningen. 

Detta uttalande visar på att punk som subkultur innebär att man måste ta ställning till en mängd 

saker. En punkare måste ta ställning till både politik, hur man ser ut, samt ha den rätta 

inställningen. Detta visar i allra högsta grad upp att man som medlem i en punksubkultur måste 

acceptera vissa normer. Samma intervjuperson gör sedermera detta uttalande; 

Ja, det är ju en fruktansvärd skillnad. På jobbet och jämföra med en spelning. Om jag går på en 
konsert kan jag se en person för första gången och veta att han delar alla mina politiska åsikter, 

eller åtminstone de viktigaste. Det är klart att det inte händer i det dagliga livet. 
 
Här handlar det om identifikation och hur denna identifikation i sin tur skapar en trygghet, en 

tillhörighet. I detta ligger ett par sanningar som jag tror är viktiga att poängtera. Habermas vill 

skapa en universell pragmatik som ska leda till att individer socialt integreras, skapar solidaritet 

och hur detta i sin tur leder till danandet av personliga identiteter. Inom en normreglerad 

punkkultur sker det dock i sin tur också ett reproducerande av en kollektiv identitet.  
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Detta beskriver en intervjuperson ur sin verklighet; 

Helt plötsligt var man tvungen att leva upp till allt det som de yngre tyckte och då var man 
tvungen att leva ut punken hela tiden, 24 timmar om dygnet. Man var tvungen att tänka på vad 

man sa och vad man åt, för skulle någon av de yngre se en skulle den creden som man byggt upp 
under alla år försvinna 

 
Denna intervjuperson visar här på hur det är att åldras inom punksubkulturen. Intervjupersonen 

beskriver i sin verklighet hur man som äldre punkare måste leva upp till en bild som tvingar en 

till att handla normreglerat. Detta tyder starkt på hur punk som subkultur ofta reproducerar en 

kollektiv identitet, fylld av normer och regler för hur man ska bete sig. Men även om denna 

normreglering tydligt styr min intervjuperson beskriver samma intervjuperson hur det kändes 

under denna tid; 

Men samtidigt var det ju skithäftigt, man var ju en del av något så mycket större. Det som från 
början bara var en vilja av att vara annorlunda var helt plötsligt en gigantisk jävla kultur. 

 

Detta uttalande tyder på att även om en subkultur är normreglerande ger den individer ett 

alternativ till det rationella samhällets förstrukturerade identiteter. Denna gemenskap är i allra 

högsta grad betydelsefull för mina intervjupersoners identitetsutveckling. Jag ska i nästa kapitel 

dela med mig av deras beskrivningar av en stark gemenskap. 

5.4 Den subkulturella gemenskapen 
Trots att mina intervjupersoner vid vissa fall handlar normreglerat, är gemenskapen i 

punksubkulturen oerhört viktig. Subkulturer ger individer ett alternativ och en större frihet att 

personligt utvecklas än vad konsumtionssamhället förstrukturerade personligheter erbjuder. 

Ziehe menade att den trygghet som tidigare generationer haft i den traditionella reproduceringen 

av sina föräldrars värderingar nu mer eller mindre är upplösta. Den kulturella friställningen har 

som jag tidigare nämnt flyttat mycket av individens sökande efter trygghet bort från familjen. 

Sekulariseringens genomslagskraft har också under modern tid skapat en frihet hos individen. 

Denna frihet är bunden till osäkerhet, ångest och ett för individer mer eller mindre konstant 

sökande efter en stadig identitet. Det har skapats ett tomrum som behöver fyllas. Den tillhörighet 

och trygghet som individer idag behöver finns enligt mina intervjupersoners egen verklighet i 

den subkulturella gemenskapen. Mina intervjupersoner känner en stark trygghet och gemenskap i 

sin subkultur. Här ges två intervjupersoners beskrivningar: 

. . . så finns det en grym gemenskap och det finns inte så mycket i det vanliga livet, tycker jag 

 
. . .jag hade ju inte träffat de människor som jag träffat, det är väldigt mycket en mötesgrej. Och 

inte minst när man var mindre, när man träffades på konserter. Man började gå på fester 
tillsammans, allt det skulle ju inte funnits. Mitt sociala liv hade sett helt annorlunda ut. . . 
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Punk som subkultur har skapat en gemenskap som på ett djupt plan påverkat mina 

intervjupersoners liv. Denna gemenskap generar en kraft och frihet, som ger styrka till mina 

intervjupersoner att hantera sin vardag. Detta är också i allra högsta grad identitetsutvecklande 

och detta kommer jag att närma mig än mer i nästa kapitel.  

5.5 Tillhörighet, terapi och personlig identitetsutveckling  
Betydelsen av att känna denna tillhörighet, är för samtliga intervjupersoner, betydelsefull för hur 

resterande del av livet fungerar. Även om man som medlem i en subkultur såsom punk handlar 

efter redan förutfattade normer, finns det en stark känsla av tillhörighet. Här följer ett par utdrag 

från mina intervjupersoners verkligheter; 

Tillhörighet! 
 

Det är en viss sådan samhörighet. Gå på konserter och röja och alla är där för att ha kul. 
 

Det är bara någonting jag känner, varje gång jag går ner i replokalen, när man träffar sina 
polare, man liksom har detta, intresset för punk. 

 
Det absolut första är ju Pistols. Sedan förändrades det ju ganska mycket när man började klä sig 

som punkare. Det blev ju då mer en livsstil. När man sedan gick på stan, kom det fram massa 
punkare till en på stan. Då fick man ju en massa nya vänner. Detta hade ju bara med kläderna 

att göra. Just klädstilen var en rätt stor del till förändring. 
 
Mina intervjupersoner känner en tillhörighet i första hand genom att träffas och spela. Men det är 

också mer symboliskt; man klär sig t ex på ett visst sätt och detta genererar en grupptillhörighet. 

De konserter som man går på visar också på hur en stark samhörighet uppstår då musiken står i 

fokus. Ziehe talar om att individers behov av tillhörighet i dag är mycket stort och punk skapar 

och täcker ett stort behov. Det viktiga är inte att konsumera utan snarare att umgås och få vara 

kreativa tillsammans med andra människor. Så här uttalar sig en intervjuperson om vad punk 

skapat för denne; 

Det är ju en massa sköna människor som jag verkligen älskar och det låter kanske töntigt att 
säga det, men det är ju faktiskt en livslust, det har det tillfört mig. Alltså, att gå runt och bara 

tänka på grejer som har med punk att göra. Att bara gå omkring och småmysa, tycker jag är så 
himla skönt och kul att man är punkare (skratt). Det har tillfört mig så fruktansvärt mycket så det 

är svårt för mig att sätt fingret på det. 
 
Denna intervjupersons verklighet vittnar på en stark tillhörighet. Det finns också en stark känsla 

kring att tillhöra någonting, vara en del av något. Denna identifikation talar Ziehe om och menar 

att denna idag blivit viktigare än de politiska ståndpunkterna. Intervjuperson beskriver väldigt 

varmt hur denne starkt identifierar sig med punksubkulturen. Intervjupersonen nämner i detta 



 26

varken någon vetenskaplig eller politisk ståndpunkt. Intervjupersonen tycker snarare att detta 

med att vara punkare är att vara livsbejakande, samt att det är skönt att kunna identifiera sig med 

punkkulturen och de människor som är medlemmar i denna subkultur. Denna tillhörighet generar 

en stark tro på sig själv. Detta kommer jag nu att visa på, med de verkligheter som mina 

intervjupersoner beskriver. Jag börjar med två av mina intervjupersoners beskrivningar från sina 

liv;     

Att jag helt plötsligt har en egen åsikt. Att jag kan. . . att jag säger vad jag tycker. Att jag vågar 
oftast göra det. . .det är en bit kvar. Men det är det jag kan tänka mig. En större ärlighet. Att jag 
säger vad jag tycker och tänker, och att jag vågar gå in i en konflikt. Fan, jag är inte nöjd med 

detta. Det här får bli bättre! 
 

Man byggde upp sitt självförtroende. 
 
Att vara medlem i en punkkultur skapar enligt dessa intervjupersoner ett starkt självförtroende. 

Detta kan vara bra för identitetsarbetet då Ziehe menar att det skett en stark nedkylning och 

rationalisering i samhället. Ett starkt självförtroende generar en kraft som kan leder till att man 

kan värja sig mot de bilder som genom framförallt medier projiceras på individer i det nutida 

samhället. Tillhörighet skapar utrymme för individer att stärka sin personliga identitetsutveckling 

och detta generar ett starkt självförtroende; precis som mina intervjupersoner ovan beskriver ur 

sina verkligheter. Det finns en värme hos mina intervjupersoner som bottnar i att man känner sig 

tillfreds med sina relationer. Ziehe talar om vikten av relationer i det nutida samhället och detta 

är något som punk genererar hos mina intervjupersoner. Just detta att man har en grund att stå på, 

något att identifiera sig med, ger en styrka som leder till att man klarar av att hantera vardagens 

konflikter. För en intervju person beskrivs punk som en terapiform, ett sätt att få utlopp för sina 

aggressioner. Att få leva ut, att få vara expressiv är också en viktig aspekt av det jag funnit i mina 

intervjuer. Så här beskriver denna intervjuperson sin verklighet; 

Just det här med att få ut sina aggressioner. Det känns som om man måste ha någon sån. . . en 
slags ventil någonstans. . .alla måste ha det. Alla gör väl någonting. Samlar på frimärken eller 

vad som helst och då spelar vi punk eller punkrock. . . och det är precis samma känsla nu när jag 
går in i en replokal som när jag började. . . jag känner exakt samma sak. . .  Efteråt så känner 

man ett lugn. Man har stått därnere och skrikit och harvat av bara fan. 
 

Så här beskriver en annan intervjuperson det från sin verklighet; 

Att få komma ner i replokalen och göra hänsynslösa låtar, hänsynslösa texter och få bara 
avreagera sig med musiken. Hade man inte fått göra det så hade man varit en bomb hemma som 

exploderat, eller på jobbet eller i skola. Att bara få vråla! 
 
Båda de två sista utdragen från mina intervjupersoner visar på hur punk kan fungera som en 

ventil. Man får leva ut de aggressioner som man byggt upp på jobbet eller i skolan och detta är i 
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sig utvecklande för individen. Att få leva ut hela sitt känsloregister är viktigt i det nutida 

samhället, om man utgår från att samhället genomgått den rationalisering, samt nedkylning som 

Ziehe talar om. 

5.6 Att försvara, samt tro på sin subkultur och därmed befästa sin 
personliga identitet 
Ziehe talar om hur subkulturer många gånger får försvara sin estetik specifika stil och estetik. 

Detta är i sig positivt då man i detta också försvarar sin personliga identitet och tar ställning mot 

konsumtionssamhället. En av mina intervjupersoner berättar utifrån sin verklighet:  

Jag tror inte att jag kommer att överge det. Kanske att jag kommer att sluta spela. Men jag 
kommer aldrig att sluta lyssna på det! Aldrig någonsin! För jag tycker att det ligger så mycket 

mer i den sortens musik. Än vad det gör i nyproducerade produkter, som inte överlever. Eller det 
finns inget äkta, ingen genuin bakgrund. Det finns ingen som har stått; fan sedan man var tretton 
bast och slitigt och slitigt i replokalen, och lirat in och skickat skivor. Jag tror på den stilen, den 
här nya stilen kommer att kollapsa, för eller senare alltså. Så jag tror på rock jag tror på punk 

för det är äkta! 
 
Intervjupersonen säger att punkmusik i förhållande till nyproducerad musik är mer äkta. Genom 

detta påstående visar intervjupersonen på ett motstånd, ett avståndstagande från det 

konsumtionssamhälle som Ziehe menar är en påträngande verklighet som letar sig in i våra 

innersta drömmar. Ziehe menar att man måste försvara den estetik och stil som man företräder 

och med subkulturella krafter motarbeta samhällets förstrukturerade identiteter. Genom detta tar 

man ställning för den för den stil man själv är personligen delaktig i och försvarar därmed också 

sin egen identitet. Denna intervjuperson beskriver ett sådant ställningstagande och detta visar 

tydligt hur denne som individ funnit en trygghet och tillhörighet i sin specifika subkultur punk.   

Jag avslutar min analys med att låta en intervjuperson beskriva vad punk kan betydda för 

individen. Intervjupersonen beskriver det så här; 

Jag tror på punken som en kraft att förändra, visst man kan hoppas på att den kan förändra 
samhället, men det är jag övertygad om att den inte kommer att göra, däremot har den en kraft 
att förändra individen och sin närhet Det är ett jävligt bra sätt att bli av med aggressioner och 

ilska och allt möjligt, istället för att gå ut och slåss. 
 

Denna intervjuperson beskriver hur punk som subkultur kan förändra individen. Intervjupersonen 

beskriver också hur man när man spelar punkmusik kan leva ut en expressiv sida. Detta sista ha 

jag redan innan nämnt, men det ligger något i dessa två aspekter. Identitetsarbetet styrs delvis av 

att man är medlem i en subkultur som punk. Men också den terapeutiska verkan som utövandet 

av punkmusik har genererar en god utveckling, samt stöd för individens identitet. 
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6. Sammanfattning 
Fritid kan utifrån mina intervjupersoners beskrivna verkligheter vara en arena som kan liknas vid 

det som Habermas kallar livsvärlden. Detta då fritiden inte är lika starkt bunden till den 

rationalisering som annars gör sig gällande i samhället. Att tillhöra en subkultur såsom punk och 

att där framförallt få utöva sitt musikintresse skapar för mina intervjupersoner ett självförtroende 

som stödjer deras identitetsarbete positivt. Det kommunikativa handlandet visar sig framförallt i 

den miljö där utövandet av punkmusik sker. I replokalen finns det enligt mina intervjupersoners 

beskrivna verkligheter en stark tendens till att koordinera sina handlingar mot gemensamma mål. 

Detta skapar solidaritet genom att den sociala integreringen får spelrum. Replokalen är en miljö 

som enligt mina intervjupersoner är utvecklande och därmed stödjer mina intervjupersoners 

identitetsarbete. Replokalen är enligt mina intervjupersoner en speciell plats, men denna får inte 

rama in betydelsen av att vara medlem i en subkultur såsom punk. Subkulturer som punk är i 

allra högsta grad normreglerande och detta visar mina intervjupersoner tydligt på, i sina 

beskrivningar från sina verkligheter. Att vara punkare handlar om att välja rätt kläder, ha rätt 

politiska åsikter och den rätta inställningen. Jag finner att punk som subkultur i stort innehåller 

en hoper normreglerande mekanismer. Å andra sidan kan jag vid specifika tillfällen, som i 

replokalen, se hur det kommunikativa handlandet faktiskt gör sig synligt i mina intervjupersoners 

beskrivningar. Mina intervjupersoner beskriver på många sätt hur stor betydelsen är av att 

tillhöra en subkultur såsom punk. De beskriver en tillhörighet och gemenskap som hos dem 

skapat förutsättningar för deras personliga utveckling. Mina intervjupersoner beskriver bl a den 

terapeutiska verkan som själva utövandet av punkmusik gett dem. Samhället är idag en 

problematisk plats, dels har den kulturella friställning idag skapat problem, men Ziehe poängterar 

också hur medier har som syfte att förstrukturera individers identiteter för att sälja sina produkter 

och därmed vinna pengar och makt. I min empiri kan man se hur punk som subkultur hos mina 

intervjupersoner genererar självförtroende som i sin tur leder till att man vågar ifrågasätta och gå 

in i konflikter. Man försvarar den stil och estetik som man befinner sig i och klarar då bättre av 

att hantera den påträngande verklighet som Ziehe talar om. Den tillhörighet, gemenskap, 

identifikation samt trygghet som subkulturer som punk ger, skapar en bra plattform för individer 

att hantera det nutida samhällets krav. Punk som subkultur har också enligt mina 

intervjupersoners beskrivningar en stark terapeutisk verkan. Detta stödjer i sin tur också 

identitetsarbetet, då man har en plats där man får vara expressiv och ventilera sig. Men en annan 

viktig aspekt är den handlingsarena som fritiden tillhandahåller. Fritiden som handlingsarena 

erbjuder individer i subkulturer som punk en frihet. Denna frihet bottnar i att man själv väljer om 

man vill delta eller inte.    
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7. Diskussion 
Då punk som subkultur är normreglerad blir frågan nu vilken form av miljö som bäst stödjer 

individens personliga identitetsarbete? Ska identitetsarbetet ske utifrån konsumtionssamhällets 

förstrukturerade identiteter, eller ska individer låta identitetsarbetet stödjas i en subkultur såsom 

punk? Jag anser utifrån den verklighet mina intervjupersoner beskriver att punk som subkultur i 

allra högsta grad stödjer individers personliga identitetsarbete; även om man också reproducerar 

en kollektiv identitet. Jag antar Ziehes tankar och menar att man måste kämpa med subkulturella 

krafter mot det konsumtionssamhälle som idag försöker strukturera våra identiteter. Jag vill 

också poängtera fritidens betydelse för individen; dels för medlemmar av subkulturer, men också 

för individer generellt. Fritiden kan utifrån mina intervjupersoners beskrivna verkligheter vara en 

handlingsarena för social integration som kan liknas vi det som Habermas kallar livsvärlden; den 

borde därmed ges större utrymme i samhället. Individer ska idag kräva sin rätt till en 

handlingsarena där de som individer kan få uttrycka sig expressivt, samt välja om de vill delta 

eller inte. Denna handlingsarena är fritiden och dess status måste stärkas! 
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Intervjuguide 
  
Dåtid 
 
– Berätta lite om ditt förflutna (uppväxt, skoltid etc.) 
– Berätta om ditt första möte med punken. 
– Vad betydde punken/musiken för dig då? 
 
 
Nutid 
 
– Berätta lite om ditt liv idag.(Jobb, skola, fritid etc.) 
– Vad betyder punken/musiken för dig idag? 
– Kan du själv se några förändringar i ditt synsätt på punken? 
 
Framtid 
 
– Vad är dina förhoppningar inför framtiden? (Drömmar, yrke etc.)  
– Vad tror du punken kommer att betyda för dig i framtiden? 
– Vad har punken konkret tillfört dig i ditt liv? Vad tror du den kan tillföra i framtiden? 
 


