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Jag	vill	tacka	studiens	informanter	som	ställt	upp	på	mina	närgångna	frågor	och	bjudit	på	så	

mycket	 av	 sig	 själva.	 De	 har	 släppt	 in	 mig	 bland	 sina	 minnen,	 sina	 tankar	 och	 sina	

känslovärldar.	 Varje	 enskilt	 samtal	 har	 spelat	 en	 oerhört	 stor	 roll	 för	 helheten,	 det	 har	

öppnat	upp	min	förståelse	för	en	väldigt	mångbottnad	kultur.	Stort	TACK!	
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ABSTRACT	
	

SKIN	–	diversity	and	resistance	in	Swedish	skinhead	culture	

	

This	 historic	 study	 is	 expanded	 with	 a	 contemporary	 view.	 It	 has	 interdisciplinary	

connections	 to	 fashion-,	 gender-	 and	 postcolonial	 studies.	 The	 analysis	 is	 based	 on	

interwievs	with	Swedish	skinheads	with	a	wide	range	of	backgrounds	and	experiences.	

	

One	 of	 the	 questions	 answered	 is	 which	 factors	 creates	 inclusion	 versus	 alienation	 in	

relation	 to	 the	 skinhead	 culture.	 The	 sources	 tell	 stories	 about	 a	 romanticisation	 of	 the	

workingclass,	a	homosocial	expectation	based	on	gender	and	a	distinct	heteronormativity.	

They	 also	 show	 how	 some	 non-normative	 functionalities	 pass,	 while	 others	 are	 seen	 as	

deviant	which	creates	an	alienation	from	the	community.	

	

Are	there	any	connections	between	skinhead	culture,	violence,	nationalism	and	Nazism	and	

if	so,	how	does	this	show?	The	image	of	the	skinhead	in	mass	media	is	heavily	coded	with	

Nazism	 though	many	 of	 the	 sources	 have	 experienced	 their	 subculture	 as	 highly	 diverse.	

The	skinhead	get’s	to	play	the	role	of	The	Other	 in	the	Swedish	debate	on	nationalism	and	

Nazism.	 To	 depict	 skinheads	 as	 the	 ”true”	Nazis	 becomes	 an	 effective	way	 to	make	 both	

everyday	 racism	as	well	 as	 dressy	Nazism	 invisible.	 Also	 institutionalized	 violence,	 racial	

profiling	and	white	violence	is	made	invisible	by	this	making	of	The	Other.	

	

How	come	typical	skinhead	features	have	become	popular	in	mainstream	culture	right	now	

and	 what	 does	 this	 popularisation	 do	 to	 the	 subculture?	 The	 present	 political	 situation	

creates	an	aesthetic	discussion	which	does	not	limit	itself	to	the	subcultural	domains.	At	a	

time	when	skinhead	features	become	mainstream	it	might	take	a	more	extreme	expression	

to	continue	as	sub-culture.	The	heavily	charged	aesthetics	can	be	used	as	a	subversive	tool	

for	shifting	power	perspectives,	this	is	especially	flagrant	within	the	gayskin	culture	which	

uses	the	aesthetics	as	a	camp	play	with	stereotypes.	
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SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNINGAR	
	

Det	är	just	nu	tre	månader	kvar	till	riksdagsvalet	i	Sverige	2018.	Bruna	vindar	blåser	över	

hela	 västvärlden.	Medias	 rapportering	 fylls	 till	 bredden	 av	maktkamp,	 rondellhundar	 och	

karikatyrer.	 Nazister	 äntrar	 parlament	 och	 riksdagshus.	 Terrordåd,	 kravaller,	

koncentrationsläger1	och	hatbrott	 får	 trettiotalets	minnen	att	blekna.	Redan	på	nittiotalet	

växte	en	stark	nynazism	 fram	 i	Sverige.	Då	var	unga	arga	skinnskallar	ett	av	de	starkaste	

uttrycken	för	den	nya	bruna	vågen.	

	

Idag	 har	 många	 skinheadattribut	 blivit	 mainstreammode.	 Svarta	 kängor	 fyller	 stadens	

gator,	 bomberjackor	 säljs	 på	 både	 Weekday	 och	 KappAhl,	 samtidigt	 skymtar	 några	 få	

urtypiska	skinnskallar	med	glänsande	nyrakade	skallar	i	vårsolen.	Själv	ser	jag	mig	omkring	

med	förundran	och	frågar	mig	hur	allt	egentligen	hänger	ihop.	

	

Syftet	med	denna	 studie	 är	 att	 undersöka	varför	 skinheadkulturen	blir	 kommersialiserad	

och	 folklig	 just	 nu.	 Subkulturens	 koppling	 till	 våld,	 nationalism	och	 nazism	 är	 något	 som	

många	tar	för	givet	men	finns	det	verkligen	ett	samband?	Jag	har	intresserat	mig	lite	extra	

för	det	hudnära	och	estetiska	och	valt	att	lägga	kroppslighet	och	yttre	attribut	under	lupp.	I	

studien	 analyseras	 vad	 som	 skapar	 utanförskap	 och	 innanförskap	 i	 relation	 till	

skinnskallekulturen.	Faktorer	som	kön,	genus,	klass,	etnicitet,	sexualitet	och	funktionalitet	

skapar	samklang	eller	dissonans.	De	huvudsakliga	frågeställningarna	är:	

	

• Vilka	faktorer	skapar	innanförskap	och	utanförskap	i	relation	till	skinheadkulturen?	

	

• Hur	 kommer	 det	 sig	 att	 typiska	 skinheadattribut	 är	 populära	 inom	

mainstreamkulturen	just	nu,	och	vad	gör	det	med	subkulturen?	

	

																																																								
1	Borgert, Linnéa och Demirian, Natalie, Tjetjenien har öppnat koncentrationsläger för homosexuella 

män, Metro, publicerad 5:e april 2017, uppdaterad 11:e april 2017 på 

https://www.metro.se/artikel/homosexuella-män-grips-och-torteras-vad-händer-egentligen-i-tjetjenien	
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• Finns	det	 kopplingar	mellan	 skinheadkultur,	 våld,	 nationalism	och	nazism	och	hur	

tar	sig	detta	i	så	fall	uttryck?	

	

Studien	 rör	 sig	 till	 största	 delen	 inom	 det	 historiska	 forskningsområdet	 men	 den	

kompletteras	 och	 breddas	 med	 ett	 samtida	 perspektiv.	 Analysen	 har	 även	 en	

tvärvetenskaplig	 karaktär	 med	 kopplingar	 till	 modeforskning,	 genusvetenskap	 och	

postkolonial	 teoribildning.	 Analysen	 är	 begränsad	 till	 att	 endast	 omfatta	 den	 svenska	

skinheadkulturen.	

	

Undersökningen	 har	 genomförts	 genom	 kvalitativa	 intervjuer	 där	 skinnskallar	 själva	 fått	

berätta	 sina	 historier	 och	 beskriva	 sina	 känslor	 kring	 subkulturen.	 Informanterna	 liknar	

varandra	 på	 många	 sätt	 vilket	 också	 gör	 studien	 begränsad,	 samtliga	 informanter	 är	 till	

exempel	män.	Samtidigt	finns	det	mycket	som	gör	att	erfarenheterna	av	subkulturen	skiljer	

sig	 åt,	 bland	 annat	 då	 det	 gäller	 informanternas	 geografiska	 bakgrund,	 ålder,	 etnicitet,	

trostillhörighet	och	sexualitet.	

	

Jag	har	haft	 turen	att	ha	 fått	 träffa	några	av	dem	som	var	 först	med	att	 initiera	kulturen	 i	

Sverige	 på	 sjuttiotalet.	 Samtidigt	 har	 vissa	 av	 informanterna	 bara	 definierat	 sig	 som	

skinheads	 sedan	 några	 få	 år	 tillbaka.	 Detta	 gör	 att	 studien	 får	 en	 intressant	 bredd	 då	

materialet	spänner	över	nästan	femtio	års	tid.	Intervjuerna	har	varit	väldigt	intressanta	och	

givande,	 särskilt	 med	 tanke	 på	 hur	 lite	 som	 forskats	 om	 den	 svenska	 skinheadkulturen	

tidigare.	Det	 har	 varit	 häftigt	 att	 få	 syn	 på	 så	många	 nya	 perspektiv	 och	 jag	 skulle	 gärna	

velat	ta	med	fler	berättelser	och	historier	från	informanterna	i	studien.	Jag	hoppas	och	tror	

att	vi	kommer	att	få	se	mycket	fortsatt	forskning	inom	området	framöver.	

	

Det	 var	 tänkt	 att	 studien	 skulle	 behandla	 skinheadkulturens	 svenska	 historia	 ur	 ett	

övergripande	 perspektiv	 men	 då	 detta	 är	 ett	 alltför	 omfattande	 område	 har	 analysen	

avgränsats.	 En	 kortfattad	 skiss	 tecknas	 dock	 med	 hjälp	 av	 tidigare	 forskning	 i	 studiens	

början	som	en	bakgrund	till	analysen.	
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TEORETISKA	PERSPEKTIV	
	

Ofta	 ses	 materiella	 ting,	 till	 exempel	 stenar,	 som	 faktiska.	 Tankesystem,	 ideologier	 eller	

känslor	ses	däremot	ofta	som	något	mindre	faktiskt.	Var	gränsen	går	kan	dock	vara	svårt	att	

avgöra.	 Alla	 faktiska	 materialiteter	 är	 socialt	 överlagrade,	 de	 är	 delar	 av	 en	 samhällelig	

diskurs.	Om	någon	säger	att	den	är	född	i	fel	kropp,	kan	den	känslan	vara	oäkta	och	varför	

besegras	den	så	ofta	i	dagens	hegemoniska	diskurs	av	just	kroppen	–	för	att	kropp	är	fakta	

och	känsla	är	diskurs?	Är	känslor	mindre	verkliga	än	stenar?	Visst,	det	är	skillnad	i	substans	

men	är	det	skillnad	i	äkthet?	Materialitet	och	fysisk	substans	har	en	tydlig	hegemonisk	plats	

i	dagens	västerländska	diskurs	kring	människan	och	samhället.	

	

För	den	filosofiska	teoretikern	Judith	Butler,	professor	i	retorik	och	litteraturvetenskap,	är	

diskurs	och	verklighet	oskiljaktiga,	de	skapar	varandra.	I	boken	Gender	Trouble	1990	bjöd	

hon	in	till	en	utsuddning	av	könet	som	fakta.2	I	boken	Bodies	that	Matter	som	kom	ut	tre	år	

senare	utvecklade	Butler	sitt	tankesystem,	då	med	fokus	på	kroppen.	För	att	kunna	förstå	

kroppen	som	en	diskursiv	konstruktion	anser	hon	att	vi	måste	se	på	termen	”konstruktion”	

på	 ett	 nytt	 sätt,	 inte	 som	 något	 ont	 och	 artificiellt,	 utan	 kanske	 snarare	 som	 något	

nödvändigt.	 Därmed	 inte	 sagt	 att	 kroppen	måste	 konstrueras	 på	 det	 sätt	 den	 oftast	 görs	

idag.3	 Vi	 skapar	 den	 värld	 vi	 omger	 oss	med	 genom	 så	 kallade	 performativa	 handlingar,	

exempelvis	genom	det	upprepande	språket	som	(re)producerar	diskursiva	ideal.	Att	lyfta	in	

nya	begrepp	är	ett	sätt	att	möjliggöra	en	ändring	av	samhällets	diskurs.	Ett	samtida	svenskt	

exempel	på	detta	är	enligt	mig	användandet	av	begreppet	hen.	

	

Även	om	Judith	Butler	främst	utgår	från	kön	och	genus	i	sin	analys	så	anser	jag	att	hennes	

teorier	 går	 att	 applicera	 även	 på	 andra	 faktorer	 som	 anses	 ”naturliga	 givna”	 så	 som	

etnicitet,	sexualitet,	ålder	och	funktionalitet.	Visst	har	en	kropp	alltid	en	viss	färg,	ett	visst	

antal	 rynkor	 och	 vissa	 funktioner	 –	 men	 de	 sociala	 överlagringarna	 bestämmer	 hur	 vi	

																																																								
2	Butler, Judith, Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York & 
London, (1990), 1999, sid. 178.	
3	Butler, Judith, Bodies that Matter, On the Discursive Limits of ”Sex”, Routledge, New York & London, 
1993, sid 1.	
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betraktar,	tolkar	och	bemöter	kroppen	baserat	på	de	yttre	attributen.	Det	är	diskursen	som	

bestämmer	vem	som	passar	in	och	vem	som	hamnar	utanför.	Jag	använder	mig	av	Butlers	

tankar	 i	 min	 studie	 för	 att	 tolka	 innanförskap	 och	 utanförskap	 i	 relation	 till	

skinnskallekulturen	utifrån	ett	intersektionellt	perspektiv.	

	

Förhållandet	 mellan	 omvärlden	 och	 de	 diskurser	 den	 alstrar	 är	 dialektiskt,	 de	 formar	

varandra.	Vi	lever	i	en	ständig	process	där	vissa	tankesätt	är	mer	inflytelserika	än	andra	–	

de	 är	 hegemoniska.	 Raewyn	 Connell,	 sociolog,	 använder	 begreppet	 hegemoni	 för	 att	

beskriva	 den	 hierarki	 av	 manliga	 könsroller	 som	 finns	 inom	 en	 viss	 kontext.4	 Den	

hegemoniska	 maskuliniteten	 är	 den	 maskulinitet	 som	 värderas	 högst	 i	 ett	 specifikt	

sammanhang	och	är	därför	förknippad	med	privilegier.	Begreppet	hegemoni	syftar	inte	på	

total	makt,	 självklart	går	det	att	utöva	motmakt,	exempelvis	genom	att	skapa	subkulturer	

med	 andra	 ideal.	 Jag	 använder	 mig	 av	 Connells	 teorier	 för	 att	 synliggöra	 hegemoniska	

maskuliniteter	både	inom	och	utanför	skinheadkulturens	subkulturer.	

	

Eve	Kosofsky	Sedgewick	är	genusvetare	och	queerteoretiker,	i	boken	Between	Men	lade	hon	

manlig	 homosocialitet	 under	 lupp.5	Hon	 visade	på	 hur	 ett	 begär	män	 emellan	 förutsätter	

begäret	av	en	icke-existerande	kvinna.	I	en	manligt	homosocial	kultur	blir	kvinnans	roll	ofta	

reducerad	 till	 handelsvara	 för	 de	 olika	 männen.	 Kvinnan	 blir	 en	 utbytbar	 statussymbol,	

snarare	än	ett	eget	 subjekt.	Kvinnan	bekräftar	männens	status	 i	 förhållande	 till	 varandra,	

hon	 stärker	vänskapsbanden	och	 tillåter	det	homosociala	begäret.	Med	hjälp	 av	Kosofsky	

Sedgewicks	 teorier	 kan	 jag	 komma	 närmare	 det	 homosociala	 begäret	 inom	

skinheadkulturen	och	granska	det	kritiskt.	

	

Butlers,	 Connells	 och	 Kosofsky	 Sedgewicks	 teorier	 om	 kroppar,	 maskuliniteter	 och	

homosocialitet	 ger	 teoretiska	 utgångspunkter	 för	 att	 analysera	 de	 olika	 subkulturerna	

bland	 skinheads.	De	blir	 verktyg	 för	 att	 synliggöra	 interna	normer,	 läckage	och	motstånd	

																																																								
4	Connell, Raewyn, Masculinities, Polity Press, Cambridge, (1995), 2005.	
5	Kosofsky Sedgewick, Eve, Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire, New York, 
Columbia University Press, (1985), 1992.	
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mot	dem.	De	olika	subkulturerna	inom	skinheadrörelsen	utgörs	oftast	av	extremt	manliga	

sfärer	definierade	av	yttre	attribut.	

	

I	 likhet	med	 flera	 andra	 queer-	 och	 cripteoretiker6	 utgår	 jag	 från	 en	 poststrukturalistisk	

diskursteori	 för	 att	 ifrågasätta	 sanningar	 och	dyka	ner	 under	huden,	 attributen	och	 ytan.	

Inte	för	att	nödvändigtvis	hitta	något	som	är	mer	äkta	än	ytan	i	sig,	men	för	att	få	en	djupare	

och	 mer	 mångdimensionell	 förståelse	 av	 sanningar,	 myter	 och	 maktsystem.	 Olika	

maktordningar	fungerar	på	olika	sätt	och	de	är	komplexa.	

	

Under	 1980-talet	 myntades	 termen	 intersektionalitet	 av	 Kimberlé	 Crenshaw,	 professor	 i	

juridik.7	Hon	lyfte	hur	olika	faktorer	spelar	in,	samverkar	och	ofta	är	beroende	av	varandra	

vid	 skapandet	 av	 diskriminering	 och	 förtryck.	 Exempel	 på	 sådana	 faktorer	 kan	 vara	

etnicitet,	 ålder	 och	 klass.	 Syftet	 med	 ett	 intersektionellt	 perspektiv	 är	 inte	 bara	 att	

synliggöra	 hur	 underordnade	 eller	 exkluderande	 identiteter	 skapas,	 det	 är	 också	 att	

motverka	 färgblindhet	 och	 reproduktion	 av	 normerande	 ideal.	 Fokus	 läggs	 ofta	 vid	 att	

analysera	 de	 normativa	 identitetskategorier	 som	 ofta	 förblir	 oproblematiserade,	 till	

exempel	vithet,	heterosexualitet	och	medelklass.	

	

Begreppet	 klass	 är	 omstritt	 och	 det	 har	 ibland	 ansetts	 svårt	 att	 använda	 i	 en	

poststrukturalistisk	 kontext.	 Personligen	 ser	 jag	 dock	 ingen	motsättning	mellan	 de	 olika	

ideologiska	begreppsvärdarna.	I	likhet	med	exempelvis	Chantal	Mouffe	och	Ernesto	Laclau	

ser	jag	klass	som	ett	diskursivt	fenomen	i	likhet	med	andra	samhälleliga	grupperingar	och	

kategoriseringar.8	 Den	 klassiskt	 marxistiska	 essentialismen	 som	 lade	 grunden	 till	

klassbegreppet	har	sina	rötter	i	1800-talets	vita,	manliga	tankevärd.	Detta	hindrar	dock	inte	

att	det	används,	utvecklas,	uppdateras	och	utmanas	med	hjälp	av	ny	kunskap,	i	likhet	med	

exempelvis	begreppet	kön.	

	

																																																								
6 Cripteori studerar normer i relation till funktionalitet, forskningsområdet är relativt nytt i Sverige. 
7 Carbado, Devon W ; Crenshaw, Kimberlé Williams ; Mays, Vickie M ; Tomlinson, Barbara, 
Intersectionality, Du Bois Review: Social Science Research on Race, Vol.10(2), 2013. 
8 Laclau, Ernesto och Mouffe, Chantal, Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic 
Politics, London, Verso, 1985.	
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Klassbegreppet	kan	användas	med	stolthet	och	som	skällsord.	Då	klass	har	ansetts	vara	en	

central	komponent	inom	skinnskallekulturen	och	är	ett	begrepp	som	använts	flitigt	av	mina	

informanter	 så	 är	det	också	viktigt	 för	mig	 att	 använda	 just	begreppet	klass.	 Jag	kommer	

inte	att	definiera	vad	klass	är	utan	låter	istället	varje	enskild	informant	definiera	sig	själv.	

På	 samma	 sätt	 definierar	 jag	 inte	 heller	 olika	 könskategorier,	 sexualiteter,	

trosuppfattningar,	funktionaliteter	eller	etniciteter.	
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KÄLLOR,	METOD	OCH	REFLEXIVITET	
	

Den	primära	käIlan	för	denna	studie	utgörs	av	intervjuer.	Målet	har	varit	att	skapa	underlag	

för	en	kvalitativ	analys	och	utgångspunkten	ligger	i	skinnskallarnas	egna	upplevelser	av	sin	

subkultur.	Det	låter	fokus	landa	vid	de	interna	subkulturella	diskurserna.		

	

En	 av	 de	 viktigaste	 uppgifterna	 för	 historisk	 forskning	 är	 att	 låta	 historiska	 föremål	 och	

händelser	förklara	samtiden.	Denna	studie	utgår	från	ett	tydligt	historiskt	perspektiv	såväl	

när	det	gäller	informanternas	upplevelser	av	skinnskallekulturen,	som	bilden	av	densamma	

inom	 media	 och	 kultur.	 De	 yngre	 informanterna	 som	 är	 nya	 inom	 skinheadkulturen	

kompletterar	och	breddar	studien	med	ett	samtida	perspektiv.	I	analysen	lyfts	inte	bara	det	

förflutna.	Även	nuet	diskuteras	och	förstås	mot	en	historisk	bakgrund.	

	

Mycket	 av	 den	 skinnskallekultur	 som	 skildras	 i	 studien	 har	 många	 år	 på	 nacken.	 De	

vittnesbörder	som	 lyfts	 fram	har	utsatts	 för	en	del	 förvanskning	under	årens	 lopp.	Det	är	

lätt	 att	 sprida	 ett	 nostalgiskt	 skimmer	 över	 det	 som	 hänt	 för	 länge	 sedan	 eller	 att	 vilja	

glömma	och	förtränga.	De	som	valt	att	ställa	upp	på	 intervju	är	personer	som	aktivt	velat	

berätta	om	skinheadkulturen	idag	och	om	sina	minnen	om	hur	den	tagit	sig	uttryck	tidigare.	

	

Glömska,	minnesfel	 och	 lögner	 gör	 att	 fakta	mycket	 sällan	 återges	med	 exakt	 korrekthet.	

Med	intervju	som	metodik	finns	också	en	risk	för	det	historikern	John	Tosh	kallar	för	falskt	

medvetande.9	Han	anser	att	människor	är	så	påverkade	av	den	samhälleliga	diskursen	att	

deras	uppfattning	om	dem	själva	och	varandra	blir	förvridna,	 informanten	blir	oskiljaktlig	

från	sin	ständigt	pågående	diskurs.	Toshs	begrepp	skulle	kunna	utvecklas	till	att	gälla	även	

andra	källor	än	intervjuer.	Ur	ett	poststrukturalistiskt	perspektiv	blir	det	tydligt	att	få	källor	

går	att	separera	från	både	sina,	och	historikerns	egna,	diskurser.	Vad	skiljer	de	berättelser	

som	 fått	 plats	 i	 historieböckerna	mot	 de	muntliga	 historierna?	 Båda	 saknar	med	 största	

säkerhet	såväl	gömda	som	glömda	berättelser.	Kanske	är	lögner,	glömska	och	tystnad	inte	

																																																								
9	Tosh, John, Historisk teori och metod, Studentlitteratur, Lund, (1994), 2011.	
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en	 svaghet	 med	 intervjun	 som	 metod	 utan	 snarare	 en	 styrka	 då	 det	 så	 tydligt	 visar	 på	

svårigheterna	med	att	finna	statisk	äkthet	och	sanning?	

	

Knut	Kjeldstadli	 är	historiker,	han	anser	att	muntliga	källor	utgör	ett	 viktigt	komplement	

för	att	 lyfta	de	 frågor	som	 inte	alltid	uppfattats	 som	viktiga	av	de	som	skildrat	kulturen	 i	

text.	Kjeldstadli	vill	bland	annat	se	ett	större	fokus	på	arbetarhistoria	och	vardagsliv,	något	

som	 traditionellt	 sett	 inte	 ansetts	 vara	 av	 större	 vikt	 att	 dokumentera.10	 Kjeldstadli	

understryker	vikten	av	att	 förstå	 intervjuer	 just	som	samtal	mellan	 två	 individer	som	har	

sina	 egna	 ingångar	 i	 ämnet	 och	 där	 både	 frågor	 och	 svar	 är	 tydligt	 formade	 efter	 båda	

personerna	och	samspelet	dem	emellan.	Historien	formas	på	olika	sätt	beroende	av	vad	de	

olika	personerna	vill	 få	sagt	eller	vad	någon	vill	höra.	Då	skinnskallarnas	historia	 tidigare	

främst	skrivits	av	media	och	av	forskare	som	studerat	subkulturen	ur	ett	utifrånperspektiv	

är	det	extra	viktigt	att	arbeta	just	med	intervju	som	forskningsmetod	och	ge	skinnskallarna	

en	röst	i	sin	egen	historieskrivning.	

	

Studien	bygger	på	tematiskt	öppna	djupintervjuer	i	enlighet	med	sociologen	Patrik	Aspers	

modell.	 Istället	 för	att	utgå	 från	exakta	 frågeställningar	 som	vid	en	klassiskt	 strukturerad	

intervju	 följer	 arbetet	 istället	 en	 tematiskt	 sammansatt	 intervjuguide	 som	 speglar	

undersökningens	 syfte	 och	 teori.11	 Intervjuerna	 har	 kunnat	 vidgas	 och	 konkretiseras	 i	

frågor	 anpassade	 efter	 intervjupersonens	 perspektiv	 under	 samtalets	 gång.	 Strävan	 har	

varit	att	följa	intervjusituationen	snarare	än	ett	förberett	manus.	Genom	att	skapa	följande	

teman	för	intervjuerna	har	det	gått	att	påvisa	vissa	trender:	

	

• Normer,	innanförskap	och	utanförskap	

	

• Kroppslighet,	yta	och	estetik	

	

• Våld,	politik,	nationalism	och	nazism	

																																																								
10	Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var, Studentlitteratur, Lund, 1998. Sid. 187	
11 Aspers, Patrik, Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden, Liber, Malmö, (2007), 2011. 
Sid. 139	
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Enligt	 Aspers	 är	 det	 viktigt	 att	 forskaren	 kan	 vara	 sig	 själv	 vid	 intervjutillfället.12	 För	

undersökningens	skull	har	jag	velat	undvika	att	gå	in	i	en	alltför	avskalad	och	professionell	

roll,	 utan	 istället	 varit	 öppen	 med	 vem	 jag	 är.	 Då	 informanterna	 ställt	 frågor	 kring	

ämnesvalet	har	jag	valt	att	öppna	upp	och	berättat	om	mina	personliga	erfarenheter	av	att	

vara	del	av	en	subkultur,	något	 jag	upplever	har	haft	en	positiv	 inverkan	på	samtalet.	Det	

har	 gett	 samtalet	 en	 tydlig	 dialogform	 och	 rubbat	 de	 konservativa	 rollerna	 av	 aktiv	

professionell	lyssnare	och	passiv	objektifierad	informant.	

	

Samtliga	informanter	är	okända	för	mig	sedan	tidigare.	De	har	rekryterats	med	hjälp	av	ett	

event	på	Facebook.	Alla	som	velat	delta	har	blivit	intervjuade	men	på	grund	av	tidsbrist	har	

jag	tvingats	tacka	nej	till	ett	flertal	personer	som	hört	av	sig	i	ett	allt	för	sent	skede.	Ingen	

enskild	 informant	 har	 valts	 bort	 eller	 lyfts	 fram	 bland	 de	 som	 hört	 av	 sig,	 detta	 för	 att	

undvika	att	påverka	undersökningen	allt	 för	mycket	 i	urvalsprocessen.	Om	informanterna	

istället	 skulle	handplockats	utifrån	vissa	kriterier	 så	hade	det	dock	kunnat	ge	en	bredare	

mångfald	bland	informanterna,	något	som	skulle	kunnat	ge	ett	mer	omfattande	perspektiv.	

	

Att	 rekryteringen	 skett	 just	 via	 Facebook	har	haft	 stor	 inverkan	när	det	 gäller	urvalet	 av	

informanter.	 Bild	 och	 text	 för	 eventet	 har	 gjort	 att	 vissa	 känt	 sig	 välkomna	 att	 delta	 i	

undersökningen,	 andra	 inte.	Hur	 jag	 uppfattas	 som	person	 via	 internet	 genom	hemsidor,	

facebookprofil	 och	 övrigt	 har	 också	 påverkat	 hur	 studiens	 mål	 och	 syfte	 tolkas.13	 Jag	 är	

mycket	transparant	med	mina	politiska	åsikter	i	offentliga	forum	och	jag	har	arbetat	ideellt	

och	 professionellt	 för	 att	 främja	 jämställdhet	 och	 mångfald	 i	 över	 tjugo	 års	 tid,	 detta	

uppskattas	 inte	 av	 alla.	 Hotbilder	mot	mig	 som	 person	 har	 påverkat	 valet	 av	 forum	 där	

facebookeventet	 spridits	 och	 därmed	 urvalsprocessen.	 Jag	 är	 medveten	 om	 att	 mitt	
																																																								
12 Aspers, Patrik, Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden, Liber, Malmö, (2007), 2011. 
Sid. 144 
13 Då eventet publicerades på Facebook uppstod en mycket hotfull stämning, många såg både text och bild 
för eventet som en tydlig provokation. Diskussionen gällde bland annat huruvida undersökningen skulle 
ge en rättvis bild av skinheadrörelsen då vissa interna subkulturer lyftes fram i texten. Existensen av dessa 
grupperingar ifrågasattes och många nationalistiska och nazistiska skinnskallar ifrågassatte anledningen 
till mitt intresse för subkulturen och syftet med studien. Även flera av informanterna har kritiserat 
eventtexten under intervjuerna, de har känt stor oro för att min okunskap om skinheadkulturen ska ge ett 
missvisande och generaliserande resultat. 
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arbetssätt	 tyvärr	 begränsat	 urvalet	 av	 informanter	 avsevärt	 och	 jag	 uppmuntrar	 därför	

särskilt	 fortsatt	 forskning	 inom	 ämnet	 där	 fler	 nationalistiska	 och	 nazistiska	 skinheads	

kommer	till	tals	och	ges	en	egen	röst.	I	denna	studie	deltar	bara	en	skinnskalle	som	tillhört	

en	nationalsocialistisk	falang,	han	tar	dock	avstånd	från	densamma	idag.		

	

	
Figur.	1	Bilden	ovan	användes	till	ett	event	på	Facebook	för	att	hitta	informanter.	Rubriken	

löd:	”JAG	LETAR	EFTER	SHARPSKINS,	GAYSKINS,	SKINETTES	OCH	ANDRA...”,	följt	av	den	

korta	eventtexten:	...”som	kan	berätta	om	sina	upplevelser	av	skinheadkulturen.	Det	spelar	

ingen	roll	om	du	lagt	kängorna	på	hyllan	eller	fortfarande	spenderar	varje	ledig	stund	i	

svettiga	moshpits...”	

	

Vissa	av	informanterna	är	politiskt	aktiva	och	ser	det	som	en	viktig	del	av	sin	identitet	som	

skinnskallar	 medan	 andra	 framhåller	 vikten	 av	 skinheadkulturens	 opolitiskhet.	 Bland	

informanterna	 ryms	 olika	 etniciteter	 och	 trosuppfattningar,	 olika	 sexualiteter	 och	 olika	

funktionaliteter.	Några	av	informanterna	har	varit	med	och	bidragit	till	skinheadkulturens	

framväxt	i	Sverige	under	sjuttiotalet	medan	andra	blivit	skinnskallar	under	nittiotalet	eller	

nu	under	tiotalet.	För	de	flesta	har	skinheadidentiteten	utgjort	en	viktig	grupptillhörighet	i	

ett	större	eller	mindre	gäng	medan	andra	varit	ensamma	om	att	vara	skinnskallar	på	sin	ort.	

	

Informanterna	 har	 mycket	 gemensamt	 men	 det	 finns	 också	 många	 tydliga	 skiljelinjer.	

Samtliga	 är	 män	 och	 allihop	 är	 aktiva	 i	 digitala,	 och	 till	 viss	 del	 även	 fysiska,	 forum	 för	

skinnskallar.	Vissa	tillhör	en	punkig	stil	med	trasiga	jeans,	rakat	hår	och	otvättade	t-shirts.	
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Andra	 bär	 nystrukna	 skjortor	 av	 påkostade	märken,	mödosamt	 tillrättalagda	 frisyrer	 och	

exklusiva	skor.	Även	när	det	gäller	musiksmak	finns	en	oerhörd	bredd	där	reagge,	SKA	och	

olika	genrer	av	punk	är	några	av	de	tydligaste	inriktningarna.	

	

Intervjuerna	har	skett	på	respektive	informants	villkor	och	har	därför	varierat	mycket	i	tid	

och	 praktiska	 tillvägagångssätt.	 Två	 av	 intervjuerna	 har	 skett	 via	 fysiska	 möten,	 en	 via	

Skype	 och	 de	 övriga	 via	 telefon.	 Samtliga	 intervjuer	 har	 spelats	 in	 och	 transkriberats.	

Samtliga	informanter	har	blivit	informerade	om	möjligheten	att	avbryta	sin	medverkan	när	

som	 helst	 under	 studiens	 gång.	 För	 att	 skydda	 informanterna	 har	 dessa	 kunnat	 välja	 att	

vara	 anonyma,	 flera	 av	 informanterna	 har	 valt	 att	 medverka	 under	 fingerade	 namn.	 På	

grund	 av	 vissa	 informanters	 rädsla	 att	 bli	 igenkänd	 presenteras	 inget	 omfattande	

persongalleri.	Nedan	följer	istället	lite	kort	information:	

	

Ola	är	uppvuxen	i	Halmstad	där	han	blev	skinhead	i	slutet	av	sjuttiotalet.	Han	berättar	att	

de	var	ett	kompisgäng	på	ungefär	sju	skinnskallar	men	att	de	också	ingick	i	ett	större	gäng	

tillsammans	med	mods	och	punkare.	Ola	definierar	sig	fortfarande	som	skinhead.	

	

Hans	 är	 född	 1963	 och	 blev	 skinhead	 våren	 1978.	 De	 var	 10-20	 personer	 i	 olika	

skinheadgäng	i	Lund	och	Malmö.	Även	om	Hans	har	ändrat	stil	 till	viss	del	och	numera	är	

med	i	ett	MC-gäng	så	säger	han	att	han	”kommer	dö	som	ett	skinhead	med	kängorna	på”.	

	

Adam	är	född	1976.	Han	blev	skinhead	1994	och	var	med	i	Farliga	firman	i	Stockholm.	De	

var	ca	20	skinheads	som	oftast	höll	till	i	Vasastan	runt	Odenplan.	

	

Aron	är	35	år	och	kommer	från	Stockholm.	Han	blev	skinhead	i	12-års	åldern	och	ingick	i	

samma	gäng	som	sin	äldre	bror.	Aron	ser	sig	fortfarande	som	skinhead	”fast	med	ett	mindre	

nitiskt	yttre”.	

	

Thomas	 gick	 från	 ”nån	 slags	 queerpunkare”	 till	 skinhead	 i	 tjugoårsåldern.	 Han	 har	 inte	

ingått	 i	 något	 specifikt	 gäng.	 Thomas	 har	 flyttat	 mycket	 och	 varit	 en	 del	 av	

skinheadkulturen	på	flera	olika	orter	både	i	Sverige	och	internationellt.	
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Gustaf	kommer	 från	 Eskilstuna.	 Han	 är	 31	 år	 gammal	 och	 anser	 sig	 vara	 ganska	 ny	 som	

skinhead,	 åtminstone	 ”fullt	 ut”.	 För	 några	 år	 sedan	 bröt	 Gustavs	 äldre	 bror	 med	 ett	

nazistiskt	skinheadgäng	vilket	har	färgat	Gustafs	relation	till	kulturen	mycket.	

	

Dennis	 är	 25	 år	 gammal.	 Han	 ingår	 i	 ett	 större	 gäng	 i	 Skövde	men	 han	 har	 också	många	

skinheadvänner	i	andra	städer.	

	

Även	 om	 informanternas	 röster	 har	 fått	 ta	 olika	 stor	 plats	 i	 det	 färdiga	 resultatet	 så	 har	

varje	enskild	intervju	betytt	oerhört	mycket	för	undersökningen.	Varje	person	har	haft	sin	

egen	 personliga	 berättelse	 och	 de	 olika	 perspektiven	 har	 hjälpt	 till	 att	 bredda	

undersökningsfältet	och	att	stärka	studiens	resultat.	I	slutprocessen	av	arbetet	har	det	blivit	

tydligt	 att	 röster	 från	 kvinnliga	 skinheads	 och	 personer	 som	 definierar	 sig	 som	 gayskins	

saknas	då	detta	har	kommit	att	bli	grupper	som	lyfts	och	diskuteras	mycket	i	analysen.	Här	

finns	stora	möjligheter	till	fortsatt	forskning.	
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KORTFATTAD	HISTORISK	BAKGRUND	
	

Skinheadkulturen	 har	 sprungit	 ur	 ett	 flertal	 olika	 kulturer	 med	 influenser	 från	 både	

Västindien	 och	 norra	 Europa.	 Det	 var	 en	 färgsprakande	 och	 kraftfull	 rörelse	 med	 en	

progressiv	strävan	som	tog	fart	under	slutet	av	sextio-	och	början	av	sjuttiotalet.	

De	första	fröna	till	en	internationell	skinheadrörelse	började	gro	redan	på	femtiotalet	då	så	

kallade	rude	boys	började	synas	i	de	marginaliserade	stadsdelarna	i	Kingston	på	Jamaica.	De	

unga	 svarta	 männen	 skapade	 en	 hård	 machokultur	 med	 en	 stil	 som	 gav	 uttryck	 för	

motstånd	och	upprättelse	i	ett	samhälle	präglat	av	segregation,	rasism	och	fattigdom.14	

	

Samtidigt	växte	modskulturen	fram	som	en	del	av	Storbritanniens,	och	framförallt	Englands	

arbetarrörelse.	 Jamaica	 var	 koloniserat	 av	 Storbritannien	 ända	 fram	 till	 1962	 och	många	

jamaicaner	invandrade	till	England	under	femtio-	och	det	tidiga	sextiotalet.	Det	var	i	mötet	

mellan	engelska	mods	och	 jamaicanska	 rude	boys	 som	den	nya	 skinheadkulturen	 kom	att	

växa	fram.	

	

Skinnskallarna	hade	kortklippta	frisyrer	och	några	valde	att	rakade	sina	skallar	helt,	därav	

namnet.	Skinheadrörelsen	spreds	under	sjuttiotalet	till	stora	delar	av	Europa	och	USA.15	

Skinnskallekulturen	har	fått	många	nya	influenser	under	årens	lopp,	en	av	de	viktigaste	är	

mötet	med	 punken	 under	 sjuttiotalet.	 Punkare	 gör	motstånd	mot	 samhällets	 normer	 och	

protesterar	ofta	högljutt	mot	renlighet,	sedlighet	och	konformitet.	Oi!	är	en	hård	subgenre	

inom	punken	med	brittiska	rötter	och	ett	tydligt	uttalat	arbetarperspektiv.	För	många	kom	

Oi!-kulturen	 att	 bli	 synonym	med	 skinheadrörelsen	men	 både	 Oi!	 och	 skin	 är	 långt	 mer	

diversifierade	kulturer	än	man	kan	lockas	att	tro	vid	en	första	anblick.	

	

Skinheadkulturen	 har	 under	 årens	 lopp	 använts	 både	 som	 ett	 uttryck	 för	 mångkultur,	

högerextremism	och	vit	makt	men	det	var	 inte	 förrän	 i	 slutet	av	sjuttiotalet	 som	 falanger	

																																																								
14	(Ur förordet av Philip Lalander), Lindqvist Liljedahl, Lisa, Too much too young, Dokument Press, 
Polen, 2014. Sid. 3	
15	Lodenius, Anna-Lena och Wikström, Per, Vit makt och blågula drömmar, Natur & Kultur, Borås, 
(1997) 1998. Sid. 97	
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inom	 den	 engelska	 skinheadkulturen	 började	 gå	 från	 allmänt	 oppositionell	 arbetarkultur	

till	främlingsfientlighet.	I	boken	Gatans	parlament	beskriver	Anna-Lena	Lodenius	hur	paki-

bashing	och	gay-bashing	blev	alltmer	utbredda	begrepp	i	England	(det	vill	säga	systematisk	

misshandel	 riktad	 mot	 pakistanier	 och	 homosexuella).	 Till	 en	 början	 misshandlade	 man	

främst	pakistanier	för	att	de	tillhörde	rivaliserande	gäng,	skinnskallarna	gjorde	gemensam	

sak	med	västindiska	immigranter,	men	så	småningom	spreds	dock	en	mer	uttalad	rasistisk	

och	 nazistisk	 agenda.16	 Nynazistiska	 organisationer	 rekryterade	 anhängare	 inom	

skinheadkretsar	 och	 medias	 rapportering	 om	 skinheadsen	 fokuserade	 mer	 och	 mer	 på	

subkulturen	som	nazistisk.	

	

Utvecklingen	mot	nationalism	och	nazism	var	 omfattande	men	den	 gällde	 långt	 ifrån	 alla	

skinheadsgäng.	Nya	subkulturer	skapades	inom	subkulturen	och	flera	skinheads	tog	också	

aktivt	avstånd	mot	den	nationalistiska	och	nazistiska	utvecklingen.	De	flesta	fortsatte	som	

original	skins	eller	trojan	skins	medan	andra	valde	en	mer	uttalat	anti-rasistisk	kultur	som	

S.H.A.R.P.	(skinheads	agains	racial	prejudice)	eller	defninerade	sig	som	vänsterorienterade	

red-skins.	 I	 mitten	 av	 nittiotalet	 började	 vissa	 nationalistiska	 och	 rasideologiska	

organisationer	att	aktivt	ta	avstånd	från	skinnskallekulturen.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
																																																								
16	Lodenius, Anna-Lena, Gatans parlament: Om politiska våldsverkare i Sverige, Ordfront, Stockholm 
(Falun), 2006. Sid. 47	
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TIDIGARE	EMPIRISK	FORSKNING	
	

Det	 finns	 ett	 omfattande	 forskningsunderlag	 såväl	 i	 Sverige	 som	 internationellt	 kring	

ungdomskultur	inom	manligt	homosociala	sfärer.	Allt	från	hiphopare	och	mods	till	våldsam	

gängkultur	 analyseras.	 Bland	 de	 internationella	 verken	 om	 skinheadkultur	märks	 främst	

Spirit	of	’69:	A	Skinhead	Bible	från	1994.17	Den	avhandlar	såväl	politik	som	mode	och	kultur.	

Boken	är	skriven	av	skinnskallen	George	Marshall	och	för	flera	av	mina	informanter	har	den	

verkligen	betraktats	just	som	en	bibel.	

	

År	 2017	 publicerades	 den	 omfattande	 studien	 Skinhead	 History,	 Identity	 and	 Culture	 av	

juristen	 Kevin	 Borgeson	 och	 psykologen	 Robin	 Maria	 Valeri.18	 I	 boken	 diskuteras	 både	

skinheadkulturens	 historia	 och	 dess	 samtid.	 Bland	 annat	 analyseras	 hur	 subkulturen	

manifesteras	på	internet	i	sociala	forum.	Även	modeforskaren	Ted	Polhemus	har	lyft	fram	

skinheadkulturen	i	sin	forskning.	I	boken	Street	Style:	From	Sidewalk	to	Catwalk19	kartlägger	

Polhemus	de	alternativa	subkulturernas	historia	och	samtid.	Här	sätts	skinheadkulturen	in	i	

ett	större	sammanhang.	

	

Det	 finns	 tyvärr	 inte	 så	mycket	 svensk	 forskning	 där	 just	 skinheadkulturen	 har	 fått	 stå	 i	

fokus.	Kunskapsluckorna	är	många	och	den	forskning	som	finns	rymmer	ofta	flera	faktafel,	

bland	 annat	 angående	 tid	 och	 rum	 för	 skinheadkulturen	 och	 dess	 utveckling.	 Jag	 hittar	

nästan	 ingen	tidigare	forskning	 i	Sverige	som	utgår	 ifrån	skinnskallarnas	egna	ord	om	sin	

kultur.	 I	 de	 fall	 då	 skinnskallekulturen	 ändå	 undersöks	 blandas	 den	 tyvärr	 oftast	

urskillningslöst	 ihop	 med	 nationalism	 och	 nazism.	 Det	 blir	 	 därför	 extra	 viktigt	 att	

poängtera	 skinheadsrörelsens	 svarta	 ursprung	 och	 dess	 samtida	 mångfald.	 Skinheads	

kommer	i	alla	färger	och	former.	Under	den	rakade	ytan	får	de	flesta	olika	tankebanor	och	

politiska	åsikter	plats.	

	

																																																								
17	Marshall, George, Spirit of ’69: A Skinhead Bible, S.T. Publishing, 1994.	
18	Borgeson, Kevin och Valeri, Robin Maria, Skinhead History, Identity and Culture, Routledge, 2017.	
19	Polhemus, Ted, Street Style, from sidewalk to catwalk, Thames and Hudson, Singapore, 1994.	
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När	 det	 gäller	 nationalistiska	 och	 nazistiska	 skinnskallar	 så	 är	 historikern	Helene	 Lööws	

forskning	den	mest	gedigna.	Hennes	studier	av	den	samtida	nazismen	i	Sverige	är	oerhört	

omfattande,	bland	annat	har	hon	kartlagt	de	nazistiska	 rörelserna	och	 tankarna	 i	 Sverige	

från	 1920-talet	 fram	 till	 dagens	 tiotal.	 Lööws	många	 böcker	 är	 snarast	 att	 betrakta	 som	

faktaspäckade	 uppslagsverk.	 Jag	 har	 främst	 använt	 mig	 av	 hennes	 omfattande	 verk	

Nazismen	 i	 Sverige	 1980-1997.20	 Även	 om	 Lööws	 verk	 på	 många	 sätt	 berör	

skinheadkulturen	 så	 tar	 den	 avstamp	 bland	 parlamentariska	 och	 utomparlamentariska	

grupper	som	exempelvis	Nordiska	Rikspartiet,	Sverigedemokraterna	och	VAM	(Vitt	Ariskt	

Motstånd),	 där	 organiserade	 nazistiska	 skinheads	 förekommit,	 ibland	 i	 periferin,	 ibland	

som	centrala	ledargestalter.	Hon	beskriver	dock	inte	den	opolitiska	skinheadrörelsen,	eller	

de	många	antifascistiska	delarna	av	skinheadkulturen.	

	

Det	finns	en	hel	del	litteratur	där	skinheadrörelsen	nämns	just	i	förbifarten	som	en	del	av	

den	svenska	nazistiska	rörelsen.	Mycket	av	denna	litteratur	är	författad	av	journalister,	inte	

av	forskare.	Anna-Lena	Lodenius	är	journalist	och	har	rapporterat	med	fokus	på	rasism	och	

nazism	 under	 flera	 decennier.	 År	 1997	 skrev	 hon	 boken	 Vit	 makt	 och	 blågula	 drömmar	

tillsammans	med	 Per	Wikström.21	 De	 lyfter	 bland	 annat	 skinheadkulturens	 historia,	 dess	

uppkomst	 i	Sverige	och	dess	 integrering	 i	det	nynazistiska	kulturella	klustret	under	tidigt	

1980-tal.	I	boken	Gatans	Parlament	från	2006	skriver	Lodenius	om	odemokratiska	politiska	

strategier	med	fokus	på	våldsbrott	och	terrordåd.22	Hon	skildrar	både	det	som	brukar	kallas	

för	extremhögern	och	extremvänstern.	Lodenius	tydliggör	likheterna	mellan	vänsterns	och	

högerns	organisering	och	politiska	metoder.	Boken	var	ensam	i	sitt	slag	då	den	kom	ut	för	

drygt	tio	år	sedan	eftersom	den	fokuserade	på	just	det	som	förenar	de	motsatta	grupperna	

istället	 för	 att	 särskilja	 dem.	 Detta	 är	 ett	 mycket	 sällsynt	 analysperspektiv.	 Lodenius	

inspirerar	i	sitt	sätt	att	se	människor	för	vilka	de	är,	inte	vilka	fack	de	tillhör.	Hon	tar	även	

																																																								
20 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1980-1997: den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, 
riterna, Ordfront, Stockholm, 1998.	
21	Lodenius, Anna-Lena och Wikström, Per, Vit makt och blågula drömmar, Natur & Kultur, Borås, 
(1997) 1998.	
22	Lodenius, Anna-Lena, Gatans parlament: Om politiska våldsverkare i Sverige, Ordfront, Stockholm 
(Falun), 2006.	
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upp	den	utbredda	”fencewalking”	(att	gå	från	en	stark	politisk	övertygelse	till	en	diametralt	

motsatt)	som	finns	inom	flera	radikala	ungdomskulturer,	även	inom	skinheadkulturer.	

	

Lena	 Adelsohn	 Liljeroth	 var	 ordförande	 för	 Fryshuset	 under	 början	 av	 1990-talet	 då	 de	

införde	riktade	insatser	för	att	arbeta	med	(eller	mot)	skinheads	i	Stockholm.	I	egenskap	av	

journalist	 skrev	 Liljeroth	 1995	 den	 omdebatterade	 boken	 Skinnskallar:	 rasister,	

nationalister	 eller	 hyggliga	 unga	 män.23	 Boken	 bygger	 på	 intervjuer	 med	 bland	 annat	

skinheads	 och	 poliser	 ifrån	 Stockholmsområdet.	 De	 skinheads	 hon	 pratar	med	 är	 nästan	

uteslutande	 rasister,	 nazister	 och	 nationalister.	 Liljeroth	 skriver	 själv	 i	 boken	 om	 hur	

lokalerna	 på	 Fryshuset	 snabbt	 fylldes	 med	 ”hakkors,	 varghakar	 och	 odalrunor,	 liksom	

provocerande	 tidningar	 och	 bilder”	 under	 hennes	 styre.24	 Det	 nya	 projektet	 blev	mycket	

omdiskuterat	 och	 ifrågasatt.	 Verksamheten	 sågs	 som	 en	 grogrund	 för	 ytterligare	

främlingsfientlighet	 och	 som	 en	 potentiell	 rekryteringsbas	 för	 unga	 nazister	 och	

babyskins.25	 Verksamheten	 vid	 Fryshuset	 upphörde	 1996.	 Enligt	 samtal	 med	 Eduardo	

Grutzky	 (fd.	 chef	 vid	 Fryshuset)	 ersattes	 detta	 projekt	 så	 småningom	med	 projektet	Exit	

som	finns	kvar	än	idag.	Exit	är	tänkt	att	ge	stöd	till	personer	som	vill	lämna	nationalistiska	

och	rasistiska	nätverk.	

	

Lena	 Adelsohn	 Liljeroth	 har	 blivit	 hårt	 kritiserad	 för	 att	 inte	 ha	 tagit	 tillräckligt	 tydligt	

avstånd	 från	 nationalism	 och	 nazism.	 Hennes	 forskning	 kommer	 inte	 användas	 som	

vetenskapligt	underlag	 i	denna	studie	men	bör	ändå	uppmärksammas	då	det	är	den	enda	

svenska	studie	som	helt	fokuserar	på	skinnskallar.	Dessutom	är	den	intervjubaserad	vilket	

gör	den	till	ett	viktigt	verk	att	förhålla	sig	till.	

	

Det	 tidigaste	 svenska	 verket	 jag	 funnit	 som	 behandlar	 skinheadkulturen	 är	 Julio	 Ferrers	

Punkare	 och	 Skinheads	 –	 Socialisering	 i	 gäng	 från	 1983.26	 Ferrer	 berör	 skinheadkulturen	

högst	 ytligt	 med	 fokus	 på	 några	 få	 skinheads	 boende	 i	 Brandbergen	 utanför	 Stockholm	

																																																								
23	Liljeroth, Lena, Skinnskallar: rasister, nationalister eller hyggliga unga män?, Gedins, Falun, 1995.	
24	Ibid, Sid. 21. 
25 Babyskin är ett smeknamn på nyblivna unga skinheads. 
26	Ferrer, Julio, Punkare och Skinheads - Socialisering i gäng, Panorama, Malmö, 1983.	
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under	tidigt	1980-tal.	Ferrers	bok	tar	avstamp	i	en	analys	om	ungdomskultur	som	han	gjort	

i	sitt	eget	närområde	i	samband	med	att	han	på	sin	fritid	försökt	få	några	unga	punkare	och	

skinheads	att	genomgå	en	normaliseringsprocess	och	anpassa	sig	till	det	övriga	samhället.	

Ferrer	är	 folklivsforskare	och	boken	har	 finansierats	av	bland	annat	Folksams	 sociala	 råd	

och	 av	 Brottsförebyggande	 rådet.	 Ferrer	 använder	 sig	 av	 föråldrade	 psykoanalytiska	

modeller	 för	 att	 förklara	 ungdomarnas	 beteende.	 Han	 kritiserar	 icke-normativa	

familjebildningar27	 men	 förespråkar	 barnaga	 och	 hårdhänta	 hotfulla	

uppfostringsmetoder.28	 Ferrers	 kunskap	 om	 skinheadkulturens	 ursprung	 och	 uttryck	 är	

mycket	bristfällig.	Jag	kommer	inte	använda	mig	av	Ferrers	forskning	i	denna	uppsats	men	

väljer	 ändå	 att	 nämna	 hans	 verk	 här	 eftersom	 det	 är	 ett	 av	 få	 i	 Sverige	 som	 behandlar	

skinheadkulturen.	Ferrers	negativa	inställning	till	olika	subkulturer	speglar	också	en	stark	

samhällelig	 oro	 som	 återkommer	 i	 andra	 litterära	 verk,	 rapporter	 och	 i	 massmedial	

rapportering	om	skinheads.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
																																																								
27	Ibid, Sid 122	
28	Ibid, Sid 189	
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UTANFÖRSKAP	OCH	INNANFÖRSKAP	
	

För	 att	 förstå	 vad	 som	 skapar	 innanförskap	 och	 utanförskap	 i	 relation	 till	

skinnskallekulturen	 belyses	 i	 detta	 kapitlet	 normerande	 ideal.	 Eve	 Kosofsky	 Sedgewicks	

teorier	om	kön,	genus	och	sexualitet	diskuteras	men	även	klass	och	funktionalitet	lyfts	som	

centrala	 faktorer	 i	 skapandet	 av	 innanför	 och	 utanför,	 både	 i	 samhället	 i	 stort	 och	 inom	

subkulturen.	 Kimberlé	 Crenshaws	 teorier	 om	 vikten	 av	 ett	 intersektionellt	 perspektiv	

tydliggör	hur	olika	diskrimineringsfaktorer	och	hierarkier	samverkar.	

	

Yta	 och	 perfektion	 är	 oerhört	 centralt	 för	 flera	 av	 de	 som	 intervjuats.	 Det	 skapar	 en	

gemenskap,	 samtidigt	 som	det	 förstås	också	exkluderar.	För	 flera	av	 informanterna	är	en	

proper	 stil	 ett	 sätt	 att	 markera	 status,	 ett	 sätt	 att	 klä	 upp	 sig	 och	 se	 smart	 ut.	

Skinskallekulturen	ger	tillgång	till	ett	kulturellt	kapital.	

	

Begreppet	kulturellt	kapital	myntades	av	den	 franske	sociologen	och	antropologen	Pierre	

Bourdieu29	för	att	synliggöra	den	makt	det	 innebär	att	kunna	använda	ett	elitistiskt	språk	

och	 ett	 statusfyllt	 yttre,	 att	 ha	 tillgång	 till	 maktens	 arenor	 och	 uttryck.	 Det	 syftar	 på	

exemepelvis	 en	 förtrogenhet	 med	 akademisk	 kanon	 och	 med	 den	 så	 kallade	 finkulturen	

eller	det	som	klassas	som	”snille	och	smak”.	

	

Informanten	 Aron	 berättar	 om	 en	 dubbelhet	 inom	 kulturen,	 att	 det	 finns	 de	 som	 verkar	

sträva	efter	att	gå	ner	sig,	med	”kökstatueringar”	och	smutsiga	kläder,	men	också	de	som	

klär	upp	 sig	och	 strävar	 efter	 att	 utstråla	 intellekt.	Aron	 säger	 själv	 att	 han	kommer	 från	

”det	totala	yttersta	socioekonomiska	bottenskiktet”.	

	

”Jag	menar,	det	var	 ju	arbetarklassideal	och	 sådär,	men	det	handlar	 ju	

inte	om	att	gå	ner	sig,	utan	mer	om	att	stå	upp	för	sig	själv	på	nått	sätt.	

Som	 sagt,	 att	 se	 dressed	 ut,	 klä	 sig	 snyggast,	 köra	 coolast	 scooter,	 ha	

dyrast	skivor,	dansa	snyggast,	bilda	sig.	Det	är	väl	det	som	är	en	nagel	i	

																																																								
29 Bourdieu, Pierre, Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori, Göteborg, Daidalos, 1999. 
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ögat	 på	 överheten.	 En	 klassiker	 är	 när	 min	 bror	 hade	 spelat	 med	 ett	

annat	band,	på	Brillo	på	Stureplan,	när	nån	sa	till	mig	att	det	var	skönt	

att	se	att	nån	med	”gamla	pengar”	var	där.	Bara	för	hur	jag	klär	mig,	jag	

hade	 sidenscarfs	 och	 grejer	 och	 sådär,	 så	 trodde	 han	 att	 jag	 var	 nån	

slags	greve	eller	nånting.	Medan	andra	som	känner	mig	skulle	 ju	se	att	

det	 var	 en	 alldeles	 utomordentlig	 skinheadoutfit	 liksom,	 men	 han	

tippade	mer	på	att	det	var	brittiskt	herrmode	från	andra	sidan	liksom.”	

Aron	

	

I	 England	 växte	 skinheadkulturen	 fram	 som	 en	 tydlig	 arbetarkultur,	 i	 Sverige	 verkar	

rörelsen	 bredare	 än	 så.	 Informanterna	 kommer	 från	 både	 arbetarklass	 samt	 undre-	 och	

övre	medelklass.	Kanske	finns	det	större	utrymme	för	en	romantisering	av	arbetarkulturen	

i	Sverige	då	klassklyftorna	inte	är	lika	påtagliga	här?	

	

År	 1987	 konstaterade	 Margarete	 Thatcher	 att	 ”today	 there	 is	 no	 such	 thing	 as	

society.	There	are	just	individuals	and	their	families.”	Med	bakgrund	av	Thatchers	uttalande	

diskuterar	modeforskaren	Ted	Polhemus	subkulturens	 roll	 som	substitut	 till	 familjen	och	

till	 samhällets	större	 tänkta	gemenskap.	Han	ser	dagens	samhälle	som	ett	 socialt	vakuum	

och	anser	att	olika	subkulturer	skapar	positiv	och	nödvändig	gemenskap.30	Polhemus	pekar	

på	 klass	 som	 en	 viktig	 variabel	 i	 sin	 forskning.	 Han	 ifrågasätter	 klassiska	 begrepp	 inom	

mode	 så	 som	 ”Trickle	Down”,	 det	 vill	 säga	 att	mode	 kommer	 uppifrån	 från	 överklassens	

designers	 och	 dyra	 varuhus	 för	 att	 sedan	 sippra	 ner	 till	 de	 breda	 massorna.	 Istället	

använder	 han	 begreppet	 ”Bubble	 Up”	 för	 att	 beskriva	 hur	 arbetarnas	 kläder	 och	 gatans	

subkultur	inspirerar	modeskapare	till	nya	stilar	och	ny	estetik.31	

	

Skinheadkulturen	bygger	till	stor	del	på	DIY	(do-it-yourself),	inte	bara	då	det	gäller	kläder	

och	estetik	utan	även	då	det	gäller	produktion	av	musik	och	litteratur.	Detta	är	något	som	

ofta	gjorts	på	egen	hand	med	mindre	upplagor	av	tillexempel	kopierade	svartvita	fanzines.	

DIY	 skapar	 ett	 oberoende	 från	 större	 bolag	 och	 upprätthåller	 ett	 motstånd	 mot	
																																																								
30	Polhemus, Ted, Street Style, from sidewalk to catwalk, Singapore, Thames and Hudson, 1994. Sid. 14 
31 Ibid. Sid. 10	
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kommersiella	 intressen.	 Informanterna	 Hans	 och	 Ola	 som	 varit	 skinheads	 sedan	 sent	

sjuttiotal	och	tidigt	åttiotal	berättar	om	hur	de	mödosamt	skapat	sina	egna	outfits.	Ola	har	

investerat	mycket	 tid	och	pengar	på	 resor	 till	London	 för	att	hitta	kläder	och	 inspiration.	

Hans	 har	 själv	 blekt	 sina	 jeans	 med	 klorin	 hemma	 i	 badkaret.	 För	 flera	 av	 de	 yngre	

informanterna	har	kulturen	varit	betydligt	mer	lättillgänglig,	ändå	fortsätter	relationen	till	

kläderna	att	vara	 central	 för	 identiteten	 som	skinnskalle.	Gustaf	berättar	hur	han	polerar	

kängorna	nästan	varje	dag	när	han	kommer	hem	från	jobbet	som	en	slags	”meditativ	ritual”.	

Vissa	 attribut	 blir	 till	 upphöjda	 objekt	 med	 ett	 betydligt	 större	 symbolvärde	 än	 vanliga	

kläder.	

	

Enligt	 filosofen	 Judith	 Butler	 är	manlighet	 performativt,	 det	 är	 en	 social	 konstruktion.	 Vi	

skapar	våra	genus,	konstruerar	dem	och	uttrycker	dem	på	olika	sätt	genom	vårt	språk,	våra	

kläder	 och	 vårt	 kroppsspråk.	 Sociologen	 Raewyn	 Connell	 visar	 vidare	 hur	 olika	 sätt	 att	

uttrycka	 manlighet	 och	 maskulinitet	 skapar	 hierarkier	 och	 maktstrukturer	 men	 hon	

synliggör	 också	 möjligheten	 till	 en	 bredd	 av	 olika	 konkurrerande	 maskuliniteter	 och	

möjligheter	att	utmana	normen	och	makten.	

	

En	 hegemonisk	 maskulinitet	 är	 den	 maskulinitet	 som	 värderas	 högst	 i	 ett	 specifikt	

sammanhang	och	den	är	därför	 förknippad	med	privilegier.	De	 traditionella	mansrollerna	

har	 utmanats	 av	 både	 rude	 boys,	 mods,	 punkare	 och	 skinheads.	 Tillsammans	 skapar	 de	

subkulturer	som	trotsar	gamla	inrutade	normer	och	ideal.	Även	om	de	nya	subkulturerna	är	

tänkta	 att	 skapa	 motmakt	 så	 uppstår	 ändå	 nya	 ideal,	 normer	 och	 mallar	 inom	

skinheadkulturens	olika	subkulturer.	Hur	du	klär	dig,	uttrycker	dig,	hur	du	går	och	hur	du	

dansar	 markerar	 som	 alltid	 din	 status	 i	 hierarkin.	 Det	 skapar	 nya	 hegemoniska	

maskuliniteter.	

	

Skinheadkulturen	 uppfattas	 ofta	 som	 manligt	 separatistisk,	 men	 att	 kvinnliga	 skinheads	

finns	 och	 har	 funnits	 råder	 det	 ingen	 tvekan	 om.	 Inom	 den	 tidigare	 forskningen	 om	

skinheads	i	Sverige	nämns	dock	kvinnorna	bara	perifert.	I	rapporten	Skinheads	i	Stockholm	

–	vilka	är	de	och	vad	gör	socialtjänsten	från	1994	görs	det	skillnad	på	skinheads	och	deras	
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”flickvänner	 och	 anhängare”,32	 något	 jag	 ser	 som	 mycket	 problematiskt.	 Om	 skiljelinjen	

istället	gått	mellan	skinheads	och	deras	partners	(oavsett	kön)	så	skulle	detta	kunnat	vara	

relevant,	men	 nu	 verkar	 det	 istället	 som	 om	både	 polisen	 (som	 tagit	 fram	det	 statistiska	

underlaget)	och	socialtjänsten	(som	analyserat	statistiken)	har	utgått	från	att	kvinnor	eller	

flickor	inte	kan	definiera	sig	som	skinheads.	

	

Flera	 studier	 nämner	 kvinnor	 som	 bihang	 till	 männen	 inom	 skinnskallekulturen.	 Även	 i	

boken	 Vit	 makt	 och	 blågula	 drömmar	 dyker	 ”flickvännerna”	 upp.33	 Med	 kapiteltiteln	

”Skinnskallarnas	 tjejer”	 gör	 Lodenius	 och	 Wikström	 kvinnorna	 till	 passiva	 objekt	 och	

ägodelar	 som	 finns	 där	 för	männen.	 Kanske	 är	 detta	 en	 rättvis	 bild	 av	 skinheadkulturen,	

kanske	inte?	Jag	frågar	informanterna	hur	tjejerna	i	de	olika	gängen	definierat	sig	och	hur	

kvinnosynen	sett	ut.	Enligt	Hans	verkar	det	inte	funnits	särskilt	mycket	plats	för	unga	tjejer	

som	definierat	sig	som	skinheads:	

	

”Alltså,	kärngänget	var	ju	killar	ju,	sen	fanns	det	ju	tjejer	också...	men	det	

var	väl	som	i	alla	andra	såna	grabbkulturer,	att	dom	satt	bakefter	och	så	

var	man	väl	jävligt	taskig	mot	dom./.../Det	var	i	stort	sett	vanliga	tjejer,	

då	 i	 början,	 som	ville	hänga	med	oss	 ”lite	 farligare”	grabbar.	Det	är	 ju	

som	i	alla	andra	såna	här	kulturer,	bikerkulturer	och	allt,	såhär,	tjejerna	

kommer	ju	aldrig	in	i	själva	kärnan	ju.	De	är	mer	en	förbrukningsvara	ju.	

Usch,	det	 låter	hemskt	å	 säg	det,	det	är	 inget	 jag	står	 för	 idag.	Absolut	

inte./.../Och	 ju	 längre	 tiden	 gick,	 desto	mer	 tidningarna	 började	 skriva	

om	hur	jävliga	vi	var,	och	den	biten,	desto	mer	brudar	kom	där	in	i	bilden	

ju./.../I	punkkretsarna	i	Lund	där	var	tjejerna	jämlika	med	killarna	men	

när	du	sen	kom	till	skinheaden	så	var	det	ju	inte	på	det	viset.	Vi	umgicks	

ju	mycket	ihopa	i	Lund	och	Malmö,	punkare	och	skinheads.”	

Hans	

	
																																																								
32	Flodin, Birgit, Skinheads i Stockholm. Vilka är de och vad gör socialtjänsten?, Stockholms socialtjänsts 
Forsknings- och Utvecklingsbyrå, FoU-rapport 1996:11, 1996. Sid. 15 
33 Lodenius, Anna-Lena och Wisktröm, Per, Vit makt och blågula drömmar, Natur & Kultur, Borås, 
(1997) 1998.	
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De	 flesta	av	 informanterna	ger	en	annan	bild	än	Hans.	Även	om	kvinnorna	många	gånger	

varit	 färre	 till	 antalet	 inom	 grupperna	 så	 pratar	 de	 flesta	 ändå	 om	 dem	 som	 jämlikar.	

Skillnaden	 kan	 delvis	 bero	 på	 att	 Hans	 tillhört	 en	 nationalistisk	 del	 av	 skinheadkulturen	

medan	flera	av	de	andra	informanterna	tillhör	en	uttalad	vänsterfalang.	Andra	anledningar	

kan	 vara	 geografiska	 skillnader,	 i	 Stockholm	 vittnar	 flera	 av	 informanterna	 om	 mycket	

aktiva	 kvinnliga	 skinnskallar.	 Ålder	 är	 också	 en	 viktig	 variabel,	 Hans	 är	 den	 äldsta	 av	

informanterna.	

	

	
Figur	2.	Ur	kultförklarade	skinheadfilmen	This	is	England.	

	

Aron	 kommer	 från	 Stockholm	 och	 var	 som	 mest	 aktiv	 inom	 skinnskallescenen	 under	

nittiotalet.	Han	upplever	till	och	med	att	kvinnorna	har	varit	de	mest	drivande	inom	vissa	

delar	 av	 kulturen,	 exempelvis	 när	 det	 gäller	 klubbscenen.	 Samtidigt	 lyfter	 han	 en	

machokultur:	

	

”Det	 finns	 ju	 hjältekomplex	 bland	 massa	 jävla	 dude-snubbar	 som,	 så	

fort	nån	kladdade	på	”våra	brudar”	så	skulle	de	springa	dit	och	hjälpa	

till	 och	 veva	 liksom.	 Även	 om	 många	 av	 de	 här	 brudarna	 var	

fullkompetenta	thaiboxare	själva	liksom,	som	kunde	sparka	huvudet	av	

vem	 som	 helst,	 så	 jag	 tror	 inte	 att	 de	 behövde	 nån	 större	 hjälp	 att	

avfärda	nått	fyllo/.../det	är	väl	bra	att	nån	ingriper,	men	att	man	inte	
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ingriper	när	andra	människor	utsätts	för	skit	också,	utan	bara	när	det	

finns	”läge	för	ragg”	efteråt,	den	generella	inställningen	hos	män	finns	

väl.	”-Ah,	men	nu	måste	du	hångla	med	mig	för	jag	spöa	ju	han	för	dig.	-

Jaha,	 tack,	 ja,	 det	 låter	 ju	 trevligt,	 då	 slapp	 jag	 bli	 rapead	 av	 honom	

men	jag	blev	rapead	av	dig”.	Så	det	är	väl	en	sån	här	traditionell	syn,	

som	 finns	 både	 utanför,	 och	 på	 alla	 ställen	 där	 det	 finns	 destruktiv	

manlighet.”	

Aron	

	

Även	 om	 skinnskallekulturen	 rymmer	 en	 otrolig	 mångfald	 så	 har	 den	 självklart	 sina	

normer,	hierarkier	och	maktordningar.	Skinnskallekulturen	är	 till	stor	del	homosocial	när	

det	 gäller	 både	 kön,	 genus	 och	 sexualitet.	 Eve	 Kosofsky	 Sedgewicks	 teorier	 om	 manlig	

homosocialitet	och	kvinnans	roll	som	handelsvara	män	emellan	hjälper	till	att	förklara	Hans	

och	Arons	berättelser.	Kvinnan	riskerar	att	bli	en	utbytbar	statussymbol,	snarare	än	ett	eget	

subjekt.	 Det	 heterosexualla	 begäret	 (om	 än	 efter	 en	 icke-existerande	 kvinna)	 bekräftar	

männens	status	 i	 förhållande	till	varandra,	det	stärker	vänskapsbanden	och	kan	tillåta	ett	

homosocialt	 begär.	 Informanten	 Adam	 har	 precis	 som	 Aron	 varit	 mest	 aktiv	 inom	

Stockholms	 skinheadscen	under	nittiotalet.	Han	nämner	 en	underton	 av	homoerotik	 som	

han	upplever	finnas	inom	skinheadkulturens	heterosexuella	kontext:	

	

”Det	är	ingen	sexuell	subkultur	i	grunden,	utan	det	är	musik,	kläder	och	

gemenskap...	Naturligtvis,	 som	alltid	 i	en	ganska	macho	kultur,	 så	 finns	

det	 en	 underton	 av	 homoerotik,	 det	 ska	 inte	 stickas	 under	 stolen	

med./.../Jag	 kommer	 ihåg	 en	 gång	 vi	 var	 på	 fest.	 Jag	 var	 där	med	min	

flickvän,	och	så	var	det	nån	bra	musik,	och	då	skulle	alla	killar,	 i	 såhär	

bar	överkropp	och	hängslen,	dansa	ju.	Och	så	kommer	jag	ihåg,	var	det	

jättesöta	 tjejer	 där	 som	 försökte	 klämma	 sig	 in,	 och	 vara	med,	men	de	

fick	 liksom	 inte.	 Asså,	 tänk	 såhär,	 asså	 tjejer	 som,	 asså	 förlåt,	 det	 är	

fördomsfullt,	 men	 såhär,	 brud-brudar,	 som	 liksom	 ville	 ha	

uppmärksamhet,	 för	 att	 de	 var	 sexuella	 kvinnor	 liksom...	 Och	 så	 stod	

killarna	bara	såhär	och	ba	”Wohaa”,	med	varandra	liksom./.../De	blev	ju	
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jättefrustrerade,	 för	 dom	 fattade	 liksom	 inte	 vad	 som	 hände.	 De	 var	

säkert	vana	att	gå	ut	och	så	bara	”Ja,	men	här	får	du	öl	gratis”	liksom.”	

Adam	

	

Det	finns	en	tydlig	dubbelhet	 i	den	intensiva	närheten	män	emellan	inom	kulturen	och	de	

strikta	machoideal	som	råder	både	inom	vänsterfalang,	högerfalang	och	opolitisk	mitt.	Vissa	

delar	av	skinheadrörelsen	bär	på	en	uttalad	homofobi	samtidigt	som	mindre	grupperingar	

värnar	om	mångfald	och	har	en	uttalat	hårdför	queerpolitisk	agenda.	Informanten	Thomas	

har	 bott	 på	 flera	 platser	 både	 i	 Sverige	 och	 utomlands,	 han	 berättar	 mycket	 om	 sina	

upplevelser	av	att	vara	öppen	bög	i	olika	skinheadsammanhang.	Själv	verkar	han	inte	lägga	

någon	större	vikt	vid	sin	läggning,	däremot	har	andra	gjort	den	till	föremål	för	debatt:	

	

”När	 flyttade	 jag	 till	 Göteborg	 tjugohundrafyra	 så	 var	 jag	 på	 en	 klubb	

där	 som	hette	 Skaunted	House	 som	några	vänner	arrangerade	och	det	

var	band	som	spelade	och	så.	Så	sitter	jag	med	några	vänner	vid	ett	bord	

där	 och	helt	 plöstligt	 så	bryter	 världens	 slagsmål	 loss./.../Jag	bara	 satt	

som	mitt	i	det	där,	och	tänkte	”Men	vad	hände?”	Och	då	kom	det	fram	att	

det	 var	 såhär	 typ	 extremvänster	 bland	 skinnskallar,	 mot	

extremhögerskinnskallar,	som	slogs	om	min	rätt	att	få	vara	där.	Bara	för	

att	det	råkade	vara	en	bög	 i	 lokalen.	Det	var	 jättekonstigt.	 Jag	var	 inte	

ens	 inblandad.	 Jag	hade	 ingen	aning	om	det./.../Det	var	väl	mest	att	de	

slogs	 om	 idéer,	 fast	 utan	mig	 hade	 de	 inte	 haft	 nånting	 att	 slåss	 om.”	

Thomas	

	

Samhörigheten	i	subkulturen	utgör	ett	medvetet	avståndtagande	mot	det	övriga	samhällets	

normer.	Min	 tolkning	är	att	motståndet	ofta	grundas	 i	 ett	upplevt	utanförskap.	 Jag	 ställer	

många	frågor	till	informanterna	om	att	sticka	ut	inom	den	egna	gruppen	och	om	vilka	som	

inte	fick	vara	med	i	gänget.	Ofta	handlar	svaren	om	beteenden	och	uppförande.	Ärlighet	och	

ömsesidig	respekt	blir	ett	genomgående	tema.	Gemenskapen	i	gruppen	verkar	viktigare	än	

allt	annat.		
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I	 en	 av	 få	 svenska	 dokumentärfilmer	 om	 skinheads,	The	 Stars	We	 Are,34	 skildras	 en	 ung	

skinnskalles	 liv.	 Kalle	 är	 rullstolsburen,	 hiv-positiv	 och	 oerhört	 självdestruktiv.	 En	 skulle	

kunna	 tro	 att	 skinheadkulturen	 skulle	 stänga	 honom	 ute,	men	 Kalle	 hittar	 sammanhang,	

styrka	och	gemenskap	i	gruppen.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Figur	3.	Ur	en	av	få	svenska	filmer	om	skinheads	The	Stars	We	Are.	

	

Jag	 ställer	 inte	 några	 direkta	 frågor	 till	 informanterna	 om	 funktionalitet	men	Hans	 lyfter	

själv	en	berättelse	som	målar	upp	en	tydlig	bild	av	utanförskap	och	maktrelationer	relaterat	

till	just	funktionalitet.	

	

”Det	fanns	ett	skinhead	i	Malmö,	det	var	rättså	kul,	vi	kallade	honom	för	

Sälen.	Han	var	neurosedynskadad,	det	vet	du	vad	det	är	va?	Så	han	hade	

såna	korta	armar	så	han	likna	en	säl./.../En	gång	skulle	vi	gå	på	ett	sånt	

här	Nordiska	Rikspartiet	möte.	Och	vi	var	jättevälkomna	men	Sälen	fick	vi	

sätta	ute	i	tamburen	för	han	fick	inte	komma	in.	Ah,	det	var	jättehemskt...	

Jag	bara	kom	att	tänka	på	det...	/.../Han	fick	inte	följa	med,	han	var	inte	

riktigt	arisk	för	han	hade	sälarmar.”	

Hans	

	
																																																								
34 Engberg, Mia, The Stars We Are, Migma Film AB och Dramatiska Institutet, Stockholm, 1998. 



	

32	
	

Senare	blev	Hans	ledare	för	Nordiska	Rikspartiet	i	södra	regionen,	en	post	han	blev	kvar	på	

i	tjugofem	år.	För	Hans	har	skinheadkulturen	närmast	inneburit	en	studie	i	brott.	Han	har	

suttit	 i	 fängelse	vid	fyra	olika	tillfällen,	 främst	på	grund	av	grov	misshandel,	han	har	varit	

beroende	 av	 både	 alkohol	 och	 narkotika	 under	 större	 delen	 av	 sitt	 liv	 och	 flera	 av	 hans	

närmsta	vänner	har	gått	bort	på	grund	av	våld	och	droger	under	årens	lopp.	När	jag	pratar	

med	honom	är	han	nykter	sedan	drygt	åtta	år	tillbaka	och	föreläser	på	behandlingshem	för	

yngre	män	om	vägen	bort	från	destruktivitet.	

	

”Jag	vet	inte	om	många	av	oss	egentligen	hade	eller	har	ADHD.	Det	fanns	

ju	inte	på	den	tiden,	den	diagnosen./.../Men	det	känns	ju	liksom	som	att	

det	var	en	hel	grupp	med	bokstavsmänniskor	som	hoppa	omkring	och	

förstörde	och	slog	ner	folk	och	såhär.”	

Hans	

	

Inom	vissa	falanger	av	skinnskallekulturen	har	ett	normativt	och	till	och	med	”ariskt”	ideal	

eftersträvats,	detta	blir	tydligt	när	Hans	sätter	ord	på	det	direkta	utanförskap	som	vännen	

Sälen	 utsattes	 för	 utav	 övriga	 gruppen.	 Han	 tilläts	 inte	 vistas	 på	 samma	 arenor	 och	 han	

betraktas	som	mindre	värd	baserat	på	funktionalitet.	Att	Sälen	trots	allt	var	en	del	av	gänget	

och	 betraktades	 som	 nära	 vän	 visar	 kanske	 ändå	 på	 skinheadrörelsen	 som	 en	 plats	 där	

utanförskap	lyfts	fram	och	skapar	gemenskap.	

	

Hans	tankar	om	att	flera	i	gänget	kan	ha	haft	ADHD	visar	på	vilken	sorts	funktionalitet	som	

tillåts	”passera”	och	inte.	En	ickenormativ	kropp,	som	Sälens,	får	stanna	i	tamburen,	medan	

en	 ickenormativ	 funktionalitet	 som	 inte	 syns	 på	 ytan,	 inte	 heller	 betraktas	 som	 lika	

avvikande.	

	

KAPITELSAMMANFATTNING	

En	 av	 forskningsfrågorna	 i	 denna	 studie	 rör	 vilka	 faktorer	 som	 skapar	 innanförskap	 och	

utanförskap	 i	 förhållande	 till	 skinnskallekulturen.	 Samtidigt	 som	 skinnskallekulturen	

innebär	ett	medvetet	normbrott	från	rådande	samhällsnormer	så	skapas	egna	normer	inom	

subkulturen.		
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En	 person	 är	 inte	 antingen	 arbetare	 eller	 man,	 antingen	 heterosexuell	 eller	 vit,	 de	 olika	

sociala	 grupperingarna	 samverkar	 och	 skapar	 innanförskap	 eller	 utanförskap	 på	 olika	

nivåer.	 Kimberlé	 Crenshaws	 teorier	 om	 intersektionalitet	 syftar	 till	 att	 visa	 hur	 olika	

maktordningar	 hänger	 samman	 och	 samverkar	 för	 att	 tillsammans	 skapa	 olika	 nivåer	 av	

innanförskap	och	utanförskap,	 intersektionell	dissonans.	Hans	berättelse	om	Sälen	ger	ett	

tydligt	exempel.	Sälen	tycks	ha	hittat	ett	sammanhang	där	han	blir	accepterad,	 får	vänner	

och	kan	vara	den	han	är	trots	att	han	kanske	upplever	att	han	inte	”passar	in”	i	det	vanliga	

samhället.	Samtidigt	är	vänskapen	i	skinheadgänget	villkorad	och	han	befinner	sig	inte	bara	

längst	ner	i	hierarkin,	han	faller	till	och	med	ur	gemenskapen	när	en	ny	grupp	får	definiera	

sammanhangen.	 Genom	 att	 vara	 en	 subkultur	 skapar	 skinnskallekulturen	 nya	 regler	 för	

vem	som	får	vara	med	eller	 inte.	Samtidigt	som	det	ger	möjlighet	att	bryta	upp	 förlegade	

maktordningar	så	kan	ändå	samma	hierarkier	som	i	övriga	samhället	tillåtas	reproduceras	

med	mångdubblad	styrka.	

	

I	 flera	 av	 informanternas	 berättelser	 finns	 element	 som	 pekar	 på	 ett	 starkt	 försvar	 för	

utanförskap	ur	 ett	 intersektionellt	 perspektiv.	 Exempelvis	Thomas	historia	 om	hur	 andra	

skinheads	 slagits	 för	 hans	 skull	 utan	 hans	 vetskap,	 för	 att	 försvara	 rätten	 till	 en	

normbrytande	sexualitet	och	för	att	visa	nolltolerans	mot	homofobi.	
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OMSTÖRTANDE	OCH	FOLKLIGT	
	

Med	 stöd	 av	 modeforskare	 som	 Eva	 Kingsepp	 och	 Ted	 Polhemus	 diskuteras	 hur	 det	

kommer	sig	att	skinheadattribut	blivit	populära	inom	mainstreamkulturen	just	nu.	Med	en	

diskursteoretisk	bakgrund	utifrån	Chantal	Mouffe	 och	Ernesto	Laclau,	 blir	 det	 tydligt	 hur	

den	 offentliga	 bilden	 av	 skinnskallen	 har	 förändrat	 och	 utvecklat	 subkulturen.	 Här	 lyfts	

också	hur	det	kroppsliga	och	estetiska	kan	ha	en	subversivt	omstörtande	potential,	något	

som	blir	extra	tydligt	inom	gayskinkulturen.	

	

Statsvetarna	 Chantal	 Mouffe	 och	 Ernesto	 Laclau	 ser	 media	 som	 mer	 än	 bara	 en	 passiv	

spegling	 av	 samhället,	media	 består	 av	 individer	 och	 organisationer	med	makt	 att	 skapa,	

påverka	och	omforma	samhällets	diskurs.	Medias	bild	av	skinheads	tecknar	en	vit,	nazistisk	

rörelse	 med	 normer	 som	 påminner	 om	 dem	 inom	 Hitler	 Jugend.	 Kortklippta	 unga	

muskulösa	 män	 med	 blond	 stubb	 och	 blåögd	 blick	 står	 högt	 i	 rang.	 I	 intervjuerna	 med	

informanterna	träder	dock	en	annan	bild	fram,	en	betydligt	mer	brokig	och	tillåtande.	

Flera	av	 informanterna	har	varit	 i	 kontakt	med	media	vid	olika	 tillfällen	men	de	 flesta	är	

mycket	kritiska	mot	massmedia	och	upplever	sig	missförstådda.	För	vissa	av	informanterna	

har	detta	skapat	en	tvekan	inför	att	delta	i	denna	studie.	

	

Adam	 är	 en	 av	 dem	 som	 var	 skeptisk	 inför	 intervjun.	 Han	 berättar	 om	 sin	 tid	 i	

skinheadgänget	Farliga	Firman	i	Stockholm	och	om	ett	möte	med	Expressen	år	1995.	När	

hans	gäng	skulle	få	intervjuas	kom	de	istället	att	användas	som	symbol	för	något	de	själva	

utgjorde	en	diametral	motpol	till:	

	

”Den	 kändaste	 bilden	 är	 den	 med	 Niklas	 och	 Astrid	 Lindgren	 på	

Helikopterplattan.	Hon	drar	Niklas	i	hängslena./.../Då	var	det	såhär	att	de	

var	ditbjudna	för	att	få	berätta	om	det	som	var	SHARP35,	utav	Jens	Assur,	

han	var	fotograf	och	så	var	det	Expressen.	Men	tyvärr	fick	de	inte	göra	det	

utan	 han	 blev	 helt	 felciterad./.../Så	 därav	 kan	 jag	 säga,	 så	 är	 de	 flesta	
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nittiotalsskin	väldigt	skeptiska	till	att	vara	med	på	sånahär	saker.	Nu	är	

det	 ju	 lite	 annorlunda,	 nu	 är	 det	 inte	 så	 polariserat	 liksom,	 det	 är	 nog	

enklare	för	folk	att	ställa	upp	på	sånt	här,	men	under	den	tiden	så,	du	blev	

ju	 verkligen	 misshandlad	 som	 skinhead,	 oavsett	 om	 du	 var	 höger,	 eller	

vänster,	 eller...	 bara	 var	 skinhead...	 Jag	 snackade	 med	 en	 del	 av	 mina	

kompisar,	 dom	menar,	 vafan	 gör	 du	 det	 här	 för.	 Jo,	men...	 nån	måste	 ju	

ändå	berätta	hur	vi	upplevde	det	liksom.”	

Adam	

	

	

	
Figur	4.	Möte	mellan	landets	mest	folkkära	författare	Astrid	Lindgren	

och	skinnskallen	Niklas	från	Farliga	Firman	i	Stockholm.	
	

	

I	 fallet	 ovan	 med	 mötet	 mellan	 Niklas	 från	 Farliga	 Firman	 och	 Astrid	 Lindgren	 blir	 det	

tydligt	 hur	 Expressen	 väljer	 att	 förvanska	 sitt	 eget	 orginal	 för	 att	 istället	 reproducera	 en	

stereotyp	bild.	

	

I	april	2016	visades	en	fotoutställning	om	unga	skinheads	i	Gamla	Stan,	den	hette	kort	och	

gott	Skinnskallar.36	Galleriet	var	knappt	 tjugo	kvadratmeter	stort,	ändå	dök	det	upp	drygt	

femhundrasextio	 besökare	 redan	 under	 vernissaget.	 Utställningen	 fick	 mycket	

																																																								
36 Utställningen Skinnskallar av fotografen Emma von Hofsten pågick 16-21:a april 2016 på Galleri Svea i 
Gamla Stan, Stockholm. 
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uppmärksamhet	 i	 media	 och	 torde	 vara	 en	 av	 de	 mest	 välbesökta	 mindre	

konstutställningarna	i	Stockholm	under	det	året.	Fotografen	Emma	von	Hofsten,	själv	arton	

år	gammal,	hade	fotograferat	ungdomar	mellan	fjorton	och	tjugofem,	med	undantag	från	ett	

äldre	gäng	där	bland	annat	hennes	pappa	ingår.	

	

I	fallet	med	utställningen	Skinnskallar	är	bilderna	mer	autentiska	än	den	i	Expressen.	Ingen	

annan	än	skinnskallarna	själva	har	skrivit	bildtexter	eller	haft	en	chans	att	felcitera.	Ändå	är	

det	 vissa	 ideal	 som	 reproduceras	 igen	 och	 igen.	 Flera	 av	 informanterna	 diskuterar	

utställningen,	 många	 tycker	 att	 de	 känner	 igen	 konceptet	 bakom	 bilderna,	 att	 uttrycket	

påminner	om	liknande	fotoserier	med	skinnskallar,	Thomas	känner	till	och	med	igen	några	

av	personerna	som	är	med	på	bilderna:	

	

	
	

Figur	5	och	6:	Ur	fotoutställningen	Skinnskallar	av	Emma	von	Hofsten.	
	

”Jag	 såg	 hennes	 bilder	 på	 nätet,	 några	 av	 dem,	 rent	 fotografiskt	 är	 de	

jättebra,	 inget	 fel	 på	 det.	 Och	 det	 kom	 ut	 en	 bok,	 förrförra	 året	 som	

handlar	om	samma	gäng./.../Några	vet	 jag	är	samma.	Och	det	retar	mig	

lite,	inte	att	just	de	får	nån	uppmärksamhet,	men	att	det	blir	så	mycket	om	
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just	 dem.	 De	 finns	mitt	 i	 Sveriges	 huvudstad,	men	 de	 flesta	 skinnskallar	

finns	ju	inte	i	Stockholm	överhuvudtaget.	Det	är	ingen	annan	som	får	nån	

uppmärksamhet,	 i	 princip./.../Alla	 tycker	 väl	 olika	 men	 jag	 tycker	 att	

många	av	de	som	är	där	som	jag	har	haft	kontakt	med	på	nått	sätt...	de	

kanske	inte	riktigt	ger...	De	ger	ju	inte	den	enda	bilden,	men	oftast	blir	det	

så	det	framställs	i	alla	fall,	att	det	här	är	den	enda	och	sanna	bilden.”	

Thomas	

	

Både	 i	media	 och	 inom	 tidigare	 forskning	 beskrivs	 skinheadrörelsen	 som	mycket	 urban,	

främst	med	fokus	på	Stockholm.37	Flera	av	informanterna	vittnar	dock	om	små	men	starka	

skinheadfästen	 runt	 om	 i	 Sverige	 redan	 under	 det	 sena	 70-talet	 och	 början	 av	 80-talet.	

Detta	framkommer	exempelvis	i	intervjuerna	med	Ola	och	Hans.	Deras	berättelser	ritar	om	

den	historiska	kartan	för	skinheadkulturen	i	södra	Sverige	med	tydliga	exempel	från	både	

Halmstad,	Lund	och	Malmö.	

	

Bilden	av	skinskallen	som	en	man	i	tonåren	eller	tjugoårsåldern	haltar	också	med	den	bild	

som	 informanterna	 målar	 upp.	 De	 flesta	 jag	 pratar	 med	 definierar	 sig	 fortfarande	 som	

skinheads	 även	 om	 de	 är	 i	 trettio-,	 fyrtio-,	 femtio-,	 eller	 sextioårsåldern.	 Att	

skinheadrörelsen	skulle	vara	vit,	eller	rasistisk	för	den	delen,	tycks	också	mest	vara	en	myt.	

Flera	 av	 mina	 informanter	 vittnar	 om	 en	 färgsprakande	 mångfald	 inom	 grupperna	 där	

exempelvis	 identiteten	 som	 ”blatte”	 i	 flera	 fall	 varit	 en	 del	 av	 den	 som	 skinhead.	 Adam	

berättar	att	hans	föräldrar	tyckt	bättre	om	stilen	som	skinhead	än	den	tidigare	då	han	varit	

synthare:	

	

”Jag	 tror	 de	 tyckte	 det	 var	 värre	 när	 jag	 var	 synthare,	 för	 då	 såg	 man	

nästan	 ut	 som	 en	 nazist.	 Farsan	 var	 ju	 jude	 så	 att,	 då	 blev	 det	 ju	 lite	

känsligt	 sådär/.../Det	 finns	 ju	 väldigt	 mycket	 rasism	 ibland	 syntharna.	

Jättemycket.	Men	det	talas	det	aldrig	om.”	

Adam	
																																																								
37	Exempel på detta återfinns bland annat i, Liljeroth, Lena, Skinnskallar: rasister, nationalister eller 
hyggliga unga män?, Gedins, Falun, 1995. Sid. 11	
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Det	som	givits	mest	massmedial	uppmärksamhet	under	åren	när	det	gäller	skinnskallar	är	

den	tänkta	kopplingen	till	främlingsfientlighet,	nazism,	destruktivitet	och	våld.	Massmedias	

makt	 över	 diskursen	 kring	 skinnskallekultur	 har	 varit	 omfattande.	 Kanske	 har	 andelen	

nazistiska	skinheads	ökat	just	på	grund	av	utrymmet	ämnet	givits	i	media?	Vad	skulle	hänt	

om	tidningar,	radio	och	TV	inte	visat	något	intresse	alls	för	skinnskallarna?	Det	är	frestande	

att	 fundera	 över	 hur	 skinheadkulturen	 skulle	 utvecklats	 ifall	media	 hade	 rapporterat	 om	

mångkulturen	bland	skinnskallar,	om	den	kreativa	kraften	i	att	skapa	egna	kläder	och	egen	

musik	och	om	kärleken	i	det	uttalade	brödraskapet	mellan	många	av	de	unga	männen.	Tänk	

om	de	hade	lyft	de	unga	kvinnor	som	drivit	klubbar	med	hundratals	besökare	och	valt	att	

dokumentera	den	delen	av	historien.	

	

Bilden	 av	 skinnskallen	 sprids	 inte	 bara	 av	 media,	 några	 av	 informanterna	 berättar	 om	

kulturella	 events	 med	 tydlig	 skinheadprofil	 som	 skapats	 både	 av	 och	 för	 andra	 än	

skinheadsen	 själva.	 Skinnskallen	 blir	 då	 till	 ett	 exotiskt	 objekt	 för	 andra	 snarare	 än	 ett	

subjekt	 eller	 en	 medskapare	 av	 sin	 egen	 bild.	 Aron	 nämner	 utställningen	 Skins	 på	

Färgfabriken	2007	som	ett	exempel:	

	

”Som	den	här	[utställningen]	på	Färgfabriken.	Det	roliga	var	att	då	

kastade	de	ut	folk	som	var	där	för	att	titta	på	bilder	på	sig	själva.	

Fantastiskt.	De	tog	in	en	hipster	DJ	att	spela	Oi-plattor.	Det	var	ju	fett	

roligt.	Speciellt	för	alla	etablerade	DJ’s	som	finns	i	den	genren.”	

Aron	

	

Skinheadattribut	 upplevs	 ofta	 som	 nazistiskt	 kodade.	 På	 samma	 sätt	 som	 uniformer	

influerat	modet	gång	på	gång	i	tider	av	krig	och	oro	så	påverkar	andra	politiska	tongångar	

och	 vändningar	 i	 världsläget	 vilka	 kläder	 vi	 bär.38	 Långa	 skägg	 har	 nog	 aldrig	 varit	 lika	

populära	 som	 just	 nu.	 Ett	 träffande	 exempel	 på	den	politiska	 laddningen	 som	 finns	 inom	

																																																								
38 Wallström, Lisa, Militärt på modet, Sydöstran, publicerad 25:e februari 2015 på 
http://www.sydostran.se/lordagslatt/militart-pa-modet/ 
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mode	 och	 estetik	 är	 polisanmälan	 mot	 skäggklubben	 Bearded	 Villains	 vid	 deras	

medlemsmöte	i	oktober	2015	då	anmälaren	sett	”terrorister	från	IS”.39	

	

	

Figur	7:	Illustration	från	HipsterHitler.com	
	

Klassiska	 skinnskallekläder	 har	 varit	 ett	 återkommande	 inslag	 inom	 mainstreammode	

under	 flera	 decennier.	 Många	 informanter	minns	 hur	 skinheadkulturen	 blev	 ett	 växande	

inslag	 inom	populärkulturen	under	nittiotalet	och	de	 flesta	vittnar	också	om	en	pågående	

kommersialisering	 av	 subkulturen	 nu	 under	 tiotalet.	 Modet	 speglar	 alltid	 samhällets	

politiska	läge.	Nazismens	största	revival	sedan	andra	världskriget	tvingar	fram	en	estetisk	

diskussion	 som	 ger	 bomberjackorna	 ett	 närmast	 explosionsartat	 genomslag	 på	

mainstreammarknaden	just	nu.	Vissa	av	skinnskallarnas	uttryck	används	för	att	provocera	

medan	andra	blir	tandlöst	folkliga.	Eva	Kingsepp,	medievetare	och	medförfattare	till	boken	

"Hitler	für	alle"	beskriver	fenomenet	såhär:	

	

”Populärkulturen	 refererar	 ständigt	 till	 nazismen.	 Den	 så	 kallade	 Hitler	

Jugend-frillan	 har	 länge	 varit	 populär	 i	 hipsterkretsar	 och	 på	 nätet	

cirkulerar	 bilder	 på	 "Adolf	 Hipster",	 Adolf	 Hitler	 stylad	 som	 hipster,	 i	

randig	 tröja	 och	 med	 tygpåse	 i	 handen.	 Att	 nazismen	 är	 så	 vanlig	 i	

populärkulturen	 beror	 mycket	 på	 den	 enorma	 exponering	 som	

nazityskland	har	 haft	 egentligen	 sedan	det	 begav	 sig.	 För	 att	 det	 var	 så	

																																																								
39 Wigen, Malin, Polisen larmades om IS – var en skäggklubb, Nyheter 24, publicerad 12:e oktober 2015 
på https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/813598-polisen-larmades-om-is-var-en-skaggklubb 
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spektakulärt	iscensatt.	Oftast	tas	hakkorset	och	andra	symboler	bort,	men	

man	ser	på	designen	att	det	är	nazistuniformerna	som	legat	till	grund.	Det	

har	etablerats	vissa	klädkoder	för	vad	som	är	nazistiskt,	och	mycket	av	det	

härstammar	från	Hugo	Boss	uniformer.”40	

	

	
Figur	8:	Världsstjärnan	Beyoncé	flankeras	av	två	unga	män	

med	rakade	skallar	i	musikvideon	Flawless.	

	

Både	Madonna	och	Lady	Gaga	har	refererat	till	trettiotalets	naziuniformer	men	i	Beyoncés	

musikvideo	 Flawless	 från	 2014	 dansar	 den	 svarta	 världsartisten	 istället	 i	 en	 moshpit	

tillsammans	med	skinheadflickor	med	feathercuts	och	unga	män	med	klorblekta	jeans	och	

hängslen.41	 Precis	 som	 många	 av	 de	 svarta	 gängen	 i	 Södra	 Bronx	 bar	 hakkors	 på	 sina	

gängjackor	under	sextio-	och	sjuttiotalet	för	att	visa	sitt	avståndstagande	mot	det	konforma	

samhället	och	sätta	skräck	i	sina	motståndare	snörar	nu	Beyoncé	sina	Dr	Martens.	Frågan	är	

om	 det	 väcker	 några	 större	 reaktioner,	 kanske	 är	 det	 bara	 ett	 tecken	 på	 att	

skinnskallekulturen	håller	på	att	urvattnas	–	 att	 vem	som	helst	kan	klä	 sig	 som	skinhead	

utan	att	någon	höjer	på	ögonbrynen?	

	

																																																								
40 Möller, Michaela, Modevärldens mörka historia synlig än idag, Expressen, publicerad 29:e april 2013 
på https://www.expressen.se/nyheter/inloggad/modevarldens-morka-historia-synlig-an-i-dag/ 
41 Beyoncé, Flawless, Parkwood, Columbia, 2014.	
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Istället	 för	att	själv	mödosamt	bleka	sina	jeans	och	sandpappra	för	en	sliten	look,	så	finns	

allt	numera	att	köpa	ett	knapptryck	bort.	Ted	Polhemus	begrepp	The	Supermarket	of	Style	

synliggör	hur	all	tänkbar	stil,	 inklusive	svårtillgängliga	subkulturer,	numera	plötsligt	blivit	

allmängods.42	Vi	kan,	precis	som	i	ett	snabbköp,	gå	in	bland	hyllorna	och	enkelt	plocka	på	

oss	 den	 stilen	 eller	 de	 element	 ur	 en	 stil	 som	 vi	 gillar.	 Tillgängligheten	 till	 både	 kläder,	

musik	 och	 kunskap	 om	 kulturen	 ändras	 på	 ett	 så	 omvälvade	 sätt	 att	 subkulturerna	 i	 sig	

också	skakas	 i	 grunden.	Enligt	Polhemus	ger	det	dels	en	 tydlig	 trend	mot	nostalgi	och	en	

längtan	efter	äkthet	men	det	skapar	också	helt	nya	ideal.	

	

Ur	 ett	 poststrukturellt	 perspektiv	 är	 all	 kultur	 alltid	 föränderlig	 och	 sker	 i	 ett	 dialektiskt	

samspel	med	såväl	 tidigare	kulturer	som	med	andra	samtida	kulturella	yttringar.	Aron	är	

kritisk	mot	kommersialiseringen:	

	

”Om	man	har	tagit	skit	i	tio	år,	så	kommer	nån	jävla	lirare	och	skriver	nån	

artikel	 om	 vart	 man	 köper	 rätt	 hängslen	 för	 att	 se	 lite	 så	 där	 festligt	

skinnskallig	ut,	det	kan	ju	sticka	rätt	hårt	i	ögonen	på	nån	som	har	krokig	

näsa	 för	 att	 de	 har	 fått	 stryk	 så	många	 gånger,	 de	 har	 betalt	 en	 högre	

prislapp	än	liksom	179	spänn	på	MQ	liksom.”	

Aron	

	

Jag	frågar	informanten	Gustaf	om	han	tycker	att	skinheadkulturen	kapats	av	mainstream	

massan.	Han	upplever	dock	att	stilen	blivit	kapad	av	värre	aktörer	tidigare	och	tar	det	hela	

med	ro:	

	

”Inget	är	gammalt	och	inget	är	nytt,	allt	kommer	igen.	Så,	nej	det	tycker	jag	

inte.	Liksom,	det	värsta	har	ju	redan	hänt,	för	oss	vänsterskinnskallar.	Vad	

ska	man	 säga.	 Apokalypsen	 har	 redan	 skett.	 Det	 är	 över	 på	 andra	 sidan	

liksom.	Vad	mer	skulle	kunna	hända	som	är	värre	än	det?”	

Gustaf	

																																																								
42 Polhemus, Ted, Street Style, from sidewalk to catwalk, Thames and Hudson, Singapore, 1994. Sid. 13 
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Att	exotifiera,	sexualisera	och	leka	med	nazistiskt	kodade	uttryck	är	något	som	länge	gjorts	

inom	 gay-	 och	 queer	 estetik.	 Muskulösa	 välhängda	 män	 i	 SS-uniformer	 prydde	 Tom	 of	

Finlands	erotiska	verk	tidigt.	Han	fann	mycket	inspiration	när	han	tjänstgjorde	under	andra	

världskriget.	 Självklart	 utgjorde	 nazisterna	 ett	 hot	 mot	 både	 honom	 och	 andra	 bögar.43	

Bilderna	 provocerade	 både	 inom	 gaykulturen	 och	 utanför	 den.	 När	 Tom	 of	 Finland	 fick	

frågan	om	varför	han	ritat	nazister	som	erotiska	objekt	lär	han	ha	svarat	kort	att	”De	hade	

de	sexigaste	uniformerna”.	

	

	

	
Figur	9,	10	och	11:	De	olika	verken	av	Tom	of	Finland,	Slava	Mogutin	och	Bruce	La	

Bruce	leker	på	olika	sätt	med	nazistiskt	laddade	ideal.	
	

																																																								

43 De nazistiska hatbrotten mot homosexuella är många. Under andra världskriget registrerades 
etthundratusen homosexuella män i nazityskland och omkring femtontusen ständes till i 
koncentrationsläger. Silverstolpe, Fredrik, Homosexualitet i Tredje riket, B. Östlings bokförlag, 
Symposion, 2000.  
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Läderbögarnas	 armékläder	 och	 läderkepsar	 har	 med	 åren	 kompletterats	 med	

skinnskallekulturens	”uniformer”.	De	har	bland	annat	gjorts	till	fetish	i	de	filmer	som	Bruce	

La	 Bruce	 skapade	 under	 nittiotalet.44	 Samtida	 konstnärliga	 verk	 av	 exempelvis	 Slava	

Mogutin	upprätthåller	traditionen.45	

	

Den	 så	 kallade	 gayskinkulturen	 växer	 i	 både	London,	Berlin	 och	 Stockholm.	De	 lyfter	 det	

”farliga”	elementet	i	skinheadkulturen	och	använder	det	till	sitt	försvar,	som	ett	vapen	och	

som	ytterst	 camp	humor.46	 Istället	 för	 klorinblekta	 jeans	 ses	 klorinfläckade	 gummibyxor,	

läderhängslen	mot	naken	hud	och	kängor	som	slutar	högt	upp	över	låren.	Gayskins	är	inte	

alltid	 politiskt	 medvetna	 men	 kulturen	 har	 ändå	 en	 stark	 subversiv	 potential.	 Den	 kan	

användas	som	ett	sätt	att	ta	både	estetiken	och	makten	från	den	grupp	som	hatar	en,	som	

ett	sätt	att	helt	omstörta	regelverken.	

	

Flera	av	informanterna	har	åsikter	om	gayskins	och	de	lyfter	temat	utan	att	jag	nämnt	det.	

De	 flesta	 av	 informanterna	 tar	 avstånd	 från	 gayskinkulturen	 och	 beskriver	 den	 som	 en	

närmast	 artificiell	 och	 konstgjord	 del	 av	 skinheadrörelsen,	 detta	 gäller	 även	 de	

homosexuella	informanterna:	

	

”Jamen,	alltså	gayskinsen	dom	vet	oftast	 ingenting	om	musiken,	 kulturens	

historia...	det	är	bara	nått	de	blir	kåta	på	liksom,	det	stannar	ungefär	där.	

Sen	finns	det	ju	självklart	de	som	är	nånstans	mitt	emellan,	eller	de	kommer	

in	 i	ena	änden	och	 får	mer	äkta	 intresse.	De	kanske	kommer	 in	 i	en	 fetish	

men	så	kanske	de	ändå	får	ett	äkta	intresse	för	resten	av	kulturen...”	

Thomas	

	

Thomas	upplever	att	han	ofta	blir	misstagen	för	gayskin	när	folk	får	reda	på	att	han	är	bög,	

många	skinnskallar	tror	att	hans	intresse	för	skinheadkulturen	är	rent	fetishistiskt.	Thomas	

																																																								
44 Bruce La Bruce, No Skin Of My Ass, Strand Releasing, 1991. Bruce La Bruce, Skinflick, Great Britain, 
1999. 
45 Till exempel den omfattande fotoserien Lost Boys från 2006. 
46 Begreppet camp är vida omdiskuterat, dess användning som queert motståndsvapen lyfts bland annat av 
Moe Meyer i The Politics and Poetics of Camp, London and New York: Routledge, 1994.	
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upplever	 att	 hans	 skinheadidentitet	blir	 ifrågasatt	på	 grund	av	hans	 läggning	och	 att	 den	

ofta	reduceras	till	en	fetish.	Samtidigt	ser	Thomas	ett	fetishistiskt	intresse	inom	stora	delar	

av	den	allmänna	heteronormativa	skinheadscenen:	

	

”Men	till	exempel,	nån	[hetero]kille	som	säger	jäkla	fetishister,	och	sen	är	

han	med	 kanske	 i	 nån	 grupp,	 till	 exempel	 på	 facebook,	 där	 det	 bara	 är	

bilder	på	skinnskalletjejer.	Men...	det	är	ju	också	en	fetish	i	så	fall?	Även	om	

det	kanske	är	lite	mer	äkta	inom	kulturen	liksom.	Men	så	är	det	ju	också	

en	 fetish,	 men	 det	 verkar	 de	 inte	 riktigt	 fatta.	 För	 att	 det	 går	 ju	 ingen	

riktigt	klar	gräns	nånstans	 liksom.	Man	kan	 ju	 se	ytterligheterna,	då	 ser	

man	ju	skillnaden,	men	det	finns	ju	ingen	riktigt	klar	gräns	där	mitt	i.	Jag	

menar,	de	flesta	som	är	intresserade	av	nån	slags	stil	eller	människor	som	

tillhör	en	grupp	har	ju	nån	slags	fetish	för	det.”	

Thomas	

	

	
Figur	12:	Seriestrip	skapad	av	queeraktivisten	Bitte	Andersson	

som	ett	självporträtt.	

	

Heterosexuellt	 begär	 ses	 sällan	 som	 fetish	 eftersom	att	heterosexualiteten	är	norm.47	Det	

uppfattas	aldrig	som	extremt.	Oavsett	vad	som	sker	 inom	en	heterosexuell	kontext	så	blir	

																																																								

47 För vidare diskussion om heteronormativt begär rekommenderas Fanny Ambjörnssons Vad är queer?, 
Natur och Kultur, Stockholm, 2006. 
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det	 sällan	 ifrågasatt	 eller	 sett	 som	 annorlunda,	 särskilt	 från	 utövarna	 själva,	 då	 de	 oftast	

utgår	ifrån	att	de	tillhör	normen.		

	

KAPITELSAMMANFATTNING	

Massmedias	 detaljerade	 bild	 av	 skinnskallen	 som	 ung,	 urban,	 manlig,	 heterosexuell,	

våldsam,	 vit	 och	 främlingsfientlig	 skiljer	 sig	 avsevärt	 från	 informanteras	 upplevelser	 av	

skinheadkulturen.	 I	 enlighet	med	 Chantal	Mouffe	 och	 Ernesto	 Laclau	 är	medias	 roll	 som	

aktiv	part	 i	 skapandet	 av	de	 samhälleliga	diskurserna	 tydlig.	 I	 fallet	med	Farliga	Firmans	

”intervju”	för	Expressen	blir	det	uppenbart	hur	orginalbilden	förvanskas	och	görs	om	för	att	

istället	reproducera	en	stereotyp	bild	av	subkulturen.	Flera	kulturella	events	skapas	för	att	

presentera	skinnskallen	som	en	produkt	 för	den	bredare	massan.	Skinnskallen	blir	 till	ett	

objekt	eller	till	föremål	för	fetish.	I	vissa	fall	är	rollen	självvald,	i	andra	fall	inte.	

	

Eva	 Kingsepps	 forskning	 visar	 hur	 nazistisk	 estetik	 kittlat	många	 generationer,	med	 Ted	

Polhemus	 teorier	 tydliggörs	 också	 hur	 en	 gränslös	 tillgänglighet	 till	 kläder,	 attribut	 och	

kunskap	ger	gemene	man	möjlighet	att	 ikläda	sig	element	även	 från	de	mest	otillgängliga	

subkulturer.	

	

Modet	 speglar	 alltid	 det	 samtida	 samhällsklimatet,	 att	 skinheadattribut	 blivit	 som	 mest	

populära	 under	 nittiotalet	 och	 nu	 under	 tiotalet	 har	 en	 tydlig	 politisk	 förankring.	 Inom	

gayskinkulturen	 blir	 estetiken	 till	 en	 lek	med	 stereotyper	 som	 skapar	 en	 förskjutning	 av	

maktperspektiven.	 Det	 ger	 utrymme	 att	 utmana	 både	 heteronorm	 och	 den	 nazistiskt	

kodade	bild	av	skinnskallar	som	skapats	av	massmedia.	
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VÅLD,	NAZISM	OCH	VIT	MAKT	
	

För	en	fördjupning	i	kopplingen	mellan	nationalism,	nazism	och	skinheadkultur	analyseras	

skinnskallarnas	relation	till	vithet,	våld,	ordsningsmakt	och	 institution.	Tidigare	 forskning	

av	 Helene	 Lööw	 och	 Anna-Lena	 Lodenius	 lyfter	 skinnskallarnas	 relation	 till	 såväl	

parlamentarism	 som	 gräsrotspolitik.	 Edward	 Saïds	 användning	 av	 begreppet	 Den	 Andre	

bidrar	till	en	utveckling	av	analysen.		

	

I	likhet	med	många	andra	europeiska	länder	har	Sverige	stora	svårigheter	att	göra	upp	med	

sin	 rasistiska,	 nazistiska	 och	 kolonialistiska	 historia.48	 Det	 ger	 en	 historielöshet	 som	

bereder	 väg	 för,	 och	möjliggör,	 fortsatta	 koloniala	 övergrepp49	 och	 nazistiska	 handlingar	

både	 från	 privatpersoner,	 politiker	 och	 institutioner.	 Under	 tiotalet	 har	 vi	 upplevt	

omfattande	 våldsdåd	 med	 misshandel,	 hot,	 övergrepp,	 hatbrott	 och	 flertalet	 mord	 med	

rasistiska	motiv	i	Sverige.	Nazistiska	medborgargarden	och	folkmobbar50	har	dykt	upp	både	

i	 mörka	 gränder	 och	 på	 Sergels	 Torg.51	 Vi	 har	 upplevt	 en	 ny	 laserman	 i	 Malmö	 och	 en	

skolskjutning	 i	Trollhättan	med	nazistiska	motiv.	 I	Norge	mördades	sextionio	ungdomar	 i	

massakern	på	ön	Utöya	och	sex	personer	avled	 i	 samband	med	en	kraftig	bombexplosion	

vid	regeringskansliet.	Bara	under	2015	sattes	ett	femtiotal	asylboenden	i	brand	i	Sverige.52	

Det	politiska	sambandet	är	övertydligt.	

	

																																																								
48 Hübinette, Tobias, Hörnfeldt, Helena, Farahani, Fataneh och Rosales, René León, Om ras och vithet i 
ett samtida Sverige, Mångkulturellt Centrum, Tumba, 2012. 
49 Ett tydligt exempel på ett samtida kolonialt övergrepp är kronofogdens och polisens demolering av den 
samiska kåta som stått i Storuman i etthundratjugo års tid men sattes i brand och jämnades med marken 
den 11:e april 2018. Denna brutala institutionella våldsakt ska ha skett i enlighet med svensk lagstiftning 
men kom samtidigt att fördömas av svenska Amnesty och av kultur- och demokratiminister Alice Bah 
Kuhnke. Forsgren, Tommy, Upprörd stämning inför bränning av kåta, SVT, publicerad 11:e april 2018, 
uppdaterad 22:a april 2018 på https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/upprord-stamning-infor-
branning-av-kata 
50 Bland de många grupperingarna märks bland annat Soldiers of Odin som har starka fästen på snart 
trettio orter runtom i Sverige enligt: Röstlund, Lisa och Wiman, Erik, Soldiers of Odin inifrån, 
Aftonbladet, publicerat den 11:e augusti 2016 på http://soldiersofodin.story.aftonbladet.se 
51 En av de mest uppmärksammade händelserna av detta slag inträffade den 29 januari 2016 då ett 
hundratal maskerade män gick till våldsam attack mot civila mörkhyade personer vid Centralstationen och 
Sergels Torg i Stockholm. 
52 Uppdrag granskning, avsnitt 5, säsong 16, SVT, sänt den 2:a mars 2016.	
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Sett	 i	 ett	 samhälleligt	 perspektiv	 är	 ras	 och	 etnicitet	 av	 oerhört	 stor	 vikt	 för	 hur	 olika	

våldsakter	och	våldskulturer	tolkas	och	förstås,	det	påverkar	hur	vi	ser	på	den	som	drabbas	

av	 våld	 men	 också	 på	 den	 som	 utför	 våldshandlingarna.	 Vitt	 våld	 och	 vit	 terrorism	 ses	

snarare	som	dåd	av	enskilda	gärningsmän	än	som	handlingar	utförda	med	bakgrund	 i	en	

större	kontext.	Om	våldet	dessutom	utförs	av	samhällets	(oftast	vita)	representanter	ses	det	

sällan	som	våld	överhuvudtaget,	detta	oavsett	om	våldet	sker	i	enlighet	med	lagen	eller	om	

det	i	själva	verket	bryter	mot	den.	Religionshistorikern	Mattias	Gardell	konstaterar	att	vita	

gärningsmän	ofta	beskrivs	som	ensamma	galningar	istället	för	terrorister.	Hot	anses	oftast	

komma	utifrån,	 inte	 inifrån	 det	 egna	 landet	 eller	 från	 de	 egna	 leden.	 Detta	 är	 något	 som	

påverkar	samhällets	insatser		mot	våldet:	

	

”Trots	 att	 våldet	 från	 radikalnationalister	 hitills	 varit	 grövre	 och	 mer	

omfattande	än	det	som	kommer	från	salafister,	har	media,	politiker	och	

även	säkerhetspolisen	främst	fokuserat	på	den	terror	som	kommer	från	

salafistiskt	 håll./.../Det	 ansluter	 till	 en	 rasistisk	 tanketradition	 som	

framställer	vita	som	självständiga,	autonoma	subjekt	som	är	kapabla	att	

fatta	sina	egna	beslut.	Medan	svarta,	muslimer	och	romer	och	så	vidare	

är	sina	kollektiv	och	inte	förmår	att	fatta	självständiga	beslut.”53	

	

Bilden	 av	 skinnskallen	 visar	 upp	 en	 våldsam	 och	 destruktiv	 manlighet.	 De	 äldre	

informanterna	bekräftar	massmedias	bild,	de	berättar	om	ett	våldsamt	förflutet	där	bland	

annat	 beväpnade	 raggare	 utgjort	 en	 tydlig	motpol	 på	 de	mindre	 orterna.	De	 informanter	

som	befunnit	sig	i	Stockholms	under	nittiotalet	berättar	hur	kampsport	och	våldsromantik	

varit	 viktiga	 element	 som	 utgjort	 en	 grundbult	 inom	 subkulturen.	 Studiens	 yngre	

informanter	har	blivit	skinnskallar	under	tiotalet,	de	tar	tydligt	avstånd	från	alla	former	av	

våldskultur.	

	

Även	om	våld	har	varit	centralt	inom	flera	olika	skinheadfalanger	så	har	skinnskallens	roll	

inte	bara	varit	 förövarens.	De	flesta	av	studiens	 informanter	har	någon	gång	blivit	utsatta	
																																																								
53 Sundelin, Emma, Mattias Gardell: En myt att vita terrorister är ensamvargar, ETC, publicerat den 28:e 
september 2017 på https://www.etc.se/inrikes/mattias-gardell-en-myt-att-vita-terrorister-ar-ensamvargar 



	

48	
	

för	 våld	 och	 hot	 på	 grund	 av	 tillhörigheten	 i	 subkulturen.	 Flera	 av	 informanterna	 vittnar	

också	om	institutionaliserat	våld	och	om	hur	de	särbehandlats	juridiskt	på	grund	av	sin	stil	

av	 både	 ordningsvakter,	 polis	 och	 rättssal.	 Aron	 är	 mycket	 engagerad	 inom	 Stockholms	

klubbscen,	 han	 lyfter	 även	 hur	 polisens	 rasprofilering54	 gör	 det	 svårt	 att	 driva	 vissa	

skinheadevents	och	andra	kulturella	verksamheter	i	Stockholm	i	dagsläget.	

	

Relationen	 mellan	 skinheads	 och	 olika	 nationalistiska	 och	 nazistiska	 organisationer	 har	

ändrats	över	 tid.	 Journalisten	Anna-Lena	Lodenius	beskriver	hur	 flera	nationalistiska	och	

rasideologiska	 organisationer	 valde	 att	 rekrytera	 nya	 medlemmar	 just	 bland	 skinheads.	

Under	åttiotalet	gällde	detta	främst	större	organisationer	som	Bevara	Sverige	Svensk	(BSS)	

och	 Sverigepartiet	 som	 till	 stor	 del	 lagt	 grunden	 till	 dagens	 Sverigedemokrater.	 Under	

nittiotalet	 rekryterades	 skinheads	 också	 av	 mindre	 grupper	 som	 Riksfronten,	 Nationella	

Alliansen	samt	det	löst	sammansatta	nätverket	Vit	Ariskt	Motstånd	(VAM).55	

	

I	 boken	 Nazismen	 i	 Sverige	 1980-1997	 beskriver	 historikern	 Helene	 Lööw	 hur	

skinheadkulturen	många	gånger	har	gjorts	synonym	med	den	rasideologiska	rörelsen	i	den	

offentliga	debatten,	hon	tydliggör	dock	att	det	bara	är	vissa	skinheads	som	utgjort	en	del	av	

rörelsen	och	att	de	dessutom	varit	 långt	 ifrån	ensamma	om	att	 sprida	nazistisk	 teori	och	

praktik	 i	 Sverige.56	 Journalisten	 Anna-Lena	 Lodenius	 framhåller	 högerskinheadsens	 roll	

som	konsumenter	av	nazistisk	kultur	snarare	än	som	producenter.	Framförallt	belyser	både	

Lööw	och	Lodenius	skinheadkulturens	ostrukturerade	gruppdynamik	och	avståndstagande	

från	parlamentarism	och	strategisk	politik.	

	

I	 mitten	 av	 nittiotalet	 skedde	 ett	 tydligt	 skifte	 i	 relationen	 mellan	 skinheads	 och	 olika	

nationalistiska	 och	 nazistiska	 organisationer.	 År	 1995	 införde	 Sverigedemokraterna	

uniformsförbud.	 Varken	 naziuniformer	 eller	 bomberjackor	 skulle	 synas	 på	 möten	 och	

																																																								
54 Rasprofilering innebär en institutionaliserad särbehandling utifrån ras och etnicitet. En strukturell 
diskriminering med grund i rasism. 
55 Lodenius, Anna-Lena och Wikström, Per, Vit makt och blågula drömmar, Natur & Kultur, Borås, 
(1997) 1998. Sid. 96 
56 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1980-1997: den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, 
riterna, Ordfront, Stockholm, 1998. Sid. 246	
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demonstrationer	 längre.	 Slips	 och	 kostym	 blev	 den	 nya	 klädkoden	 för	 att	 vinna	

folkhemmets	hjärtan.	

	

Politik	 sitter	 inte	 i	 kläder	 och	 yta	men	 olika	 slags	 uniformer	 och	 kostymer	 är	 ett	 viktigt	

verktyg	 för	 att	 skapa	 dikotomierna	 ”vi	 och	 dom”.	 Begreppet	 Den	 Andra	 myntades	

ursprungligen	 av	 den	 franska	 filosofen	 Simone	 de	 Beauvoir	 för	 att	 beskriva	 kvinnans	

position	 gentemot	 mannen,	 det	 fick	 ett	 världsomspännande	 genomslag	 genom	

publiceringen	av	de	Beauvoirs	litterära	mästerverk	Det	Andra	Könet57	år	1949.	De	Beauvoir	

lyckades	 synliggöra	 hur	 samhället	 betraktar	 mannen	 som	 norm	 och	 kvinnan	 som	

avvikande.	Begreppet	har	utvecklats	och	vidgats	av	bland	andra	 litteraturvetaren	Edward	

Saïd	 till	 att	 omfatta	 även	 etnicitet	 och	 kultur.	 Saïds	 uppmärksammade	 verk	Orientalism58	

utkom	1978.	Boken	anses	idag	vara	en	grundbult	i	postkolonial	teoribildning.	

	

Skinnskallarnas	medvetna	val	av	att	stå	i	opposition	har	fått	samhället	att	se	dem	just	som	

några	andra,	några	som	en	inte	identifierar	sig	med	och	som	inte	tillhör	den	egna	gruppen.	

Ett	folk	som	inte	vill	se	sina	egna	problem	med	våld	eller	nazism	pekar	gärna	ut	en	tydlig	

syndabock.	 Helst	 ska	 denne	 vara	 aggressiv	 och	 maskulin,	 men	 framförallt	 ska	 hen	 vara	

annorlunda	gentemot	den	egna	gruppen.	Skinnskallen	har	fått	fylla	rollen	som	Den	Andre	i	

den	svenska	debatten	om	nationalism,	främlingsfientlighet	och	nazism.	

	

För	Sverigedemokraterna	var	det	viktigt	att	ta	avstånd	mot	skinnskallekultur	och	nazistiskt	

kodade	 attribut	 som	bomberjackan	 för	 att	 visa	 att	 de	 själva	 inte	 var	 nazister	 som	gjorde	

samhället	otryggt	och	slogs	på	stan.	Det	viktigaste	har	visat	sig	vara	just	kläderna,	ytan.	Om	

en	Sverigedemokrat	slåss	med	järnrör	på	stan	iförd	kostym	så	accepteras	det	av	samhället,	

åtminstone	 tillräckligt	 mycket	 för	 att	 politikern	 ska	 kunna	 fortsätta	 som	 folkvald	 i	

riksdagen.	Ett	starkt	kulturellt	kapital	ger	möjlighet	att	framföra	både	politiska	teorier	och	

praktiker	som	annars	inte	skulle	anses	socialt	acceptabla.	

																																																								
57 de Beauvoir, Simone, Det andra könet, Norstedt, Stockholm, (1949), 2012.  
58 Saïd, Edward, Orientalism, Ordfront, Stockholm, (1978), 2016.	
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Figur	13:	År	2010	utsatte	sverigedemokraterna	Erik	Almqvist,	Kent	Ekeroth	och	Christian	

Westling	komikern	Soran	Ismail	för	en	mycket	hotfull	attack	på	Kungsgatan	i	Stockholm.	

Almqvist	och	Westling	fick	lämna	sina	uppdrag	men	Ekeroth	som	filmade	händelsen	sitter	

fortfarande	kvar	i	riksdagen	åtta	år	efter	det	inträffade.	

	

	

Flera	 av	 informanterna	 har	 valt	 att	 omforma	 sin	 stil	 för	 att	 slippa	 blandas	 samman	med	

nazister,	 trots	 detta	 har	 de	 ändå	 valt	 att	 stanna	 kvar	 inom	 skinheadkulturen.	 Thomas	

berättar	 hur	människor	 slutade	 skrika	 ”nazist”	 efter	 honom	på	 stan	 när	 han	 bytte	 ut	 sin	

bomberjacka:	

	

”Folk	säger	ofta	att	det	hänger	på	kängorna,	men	jag	måste	säga	att	den	

dan	 som	 jag	 slutade	 bära	 min	 bomberjacka	 så,	 det	 är	 väl	 tio	 år	 sen	

kanske,	när	jag	slutade	använda	den,	så	det	har	inte	hänt	en	enda	gång	

att	 folk	 har	 ropat	 nazist	 efter	mig.	Det	 satt	 verkligen	 i	 den	 jackan	 och	

inte	alls	 i	kängorna.	Kängor	bär	jag	ju	fortfarande	varenda	dag	liksom.	

Den	jackan	var	vekligen	laddad.	Det	kanske	den	inte	är	fortfarande	men	

jag	blev	så	förvånad,	det	hände	då	och	då	och	så	helt	plötsligt	så	hände	

det	inte	alls.”	

Thomas	
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Informanten	Ola	 berättar	 hur	 han	 passerar	 under	 radarn	 genom	att	 bära	 en	 skinheadstil	

som	 inte	är	 lika	 laddad	 för	gemene	man.	 Samtidigt	 är	den	 tydlig	 för	de	 som	själva	 tillhör	

subkulturen:	

	

...”det	är	väl	mer	att	nu	är	jag	faktiskt	äldre,	så	jag	har	ingen	lust	att	gå	

omkring	 och	 se	 ut	 som	 en	 sån	 där	 typisk	 gammaldags...	 Jag	 vill	 hänga	

med	 lite,	men	min	ålder	 får	ändå	 synas	 tycker	 jag.	 Jag	har	 fortfarande	

logg-dojjor,	 jag	 har	 loafers	 när	 jag	 ska	 vara	 finklädd.	 Jag	 har	 alltid	

mohairkostymen	på	mig	när	 jag	ska	gå	ut	och	dansa	och	sådär	då,	det	

har	 jag,	det	är	bara	det	att	de	 flesta	vet	 inte	vad	det	är.	Man	passerar	

under	 radarn	 på	 nått	 vis.	 Och	 det	 var	 rättså	 praktiskt	 när	 jag	 bodde	 i	

Malmö	 och	 Landskrona	 på	 nittiotalet,	 där	 var	mycket	 nassar.	Man	 vill	

inte	bli	 ihopblandad	med	dom	och	man	vill	 inte	 liksom	attrahera	deras	

intresse,	för	jag	vill	inte	ha	med	dom	att	göra.	Så	att	då	klarade	man	sig,	

men	samtidigt	kunde	jag	ju	veta	att,	jo,	jag	har	stilen	i	alla	fall.	”	

Ola	

	

Några	av	 studiens	 informanter	upplever	 att	normaliseringen	av	nationalistiska	 tongångar	

har	 gjort	 att	 man	 kunnat	 ta	 tillbaka	 delar	 av	 sin	 subkultur.	 Dennis	 är	 en	 av	 de	 yngsta	

informanterna,	han	upplever	att	gamla	 fördomar	om	skinheads	 till	 viss	del	börjat	 luckras	

upp:	

	

”Sen	tror	jag	också	att	den	här	naziststämpeln	på	skinnskallar	försvann	

väl	lite	mer	när	det	blev	att	rasisterna	började	klä	sig	som	vanliga	folk.	

Då	började	de	 som	verkligen	var	riktiga	skinnskallar	behålla	 stilen	och	

nazisterna	 gick	 över	 och	 såg	 ut	 som	 Svenssons	 då	 liksom./.../Då	

försvinner	 det	 här,	 att	 de	 våldsbejakande	 nazisterna,	 de	 slutar	 klä	 sig	

som	 skinnhuvuden	och	 klär	 sig	 som	vanliga	människor	 liksom./.../Tack	

var	dem,	 så	kan	 jag	 ju	säga,	att	det	är	 ju	det	enda	positiva	de	har	gett	

mig	i	alla	fall,	att	de	har	slutat	tycka	att	de	är	skinnskallar.”	

Dennis	
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Figur	14	och	15:	Två	ikoniska	bilder.	Den	vänstra	är	tagen	i	Växjö	1985.	Nationalistiska	

skinheads	från	Nordiska	Rikspartiet	marscherar	då	judinnan	Danuta	Danielsson	

attackerar	dem	med	sin	handväska.	Den	högra	bilden	visar	hur	aktivisten	Tess	Asplund	

knyter	näven	mot	marscherande	män	i	skjorta	och	slips	från	Nordiska	motståndsrörelsen	

i	Borlänge	2016.	Nu	är	det	istället	Tess	skalle	som	är	rakad.	

	
	
Många	har	svårt	att	se	bortom	ytan	utan	fastnar	i	kläderna	när	de	ser	en	skinnskalle	på	stan.	

Både	personens	 intellekt	 och	kropp	blir	 osynligt	 för	 betraktaren	 som	bara	 ser	 ”bilden	 av	

skinnskallen”.	 När	Dennis	 berättar	 om	 hur	 hans	 kompis	 blivit	 bemött	 på	 stan	 så	 blir	 det	

övertydligt	vilka	starka	politiska	konnotatiner	skinheadestetik	kan	ha:	

	

”Nån	gång	berättade	en	vän	till	mig,	han	bor	i	Göteborg,	han	hade	varit	

ute	 på	 kvällen,	 och	 då	 hade	 det	 kommit	 fram	 en	 gammal	 gubbe	 och	

såhär,	 ”Oh,	 are	 you	 a	 skinhead?”	 och	 då	 sa	 han	 ”Yeah,	 I	 am”	 och	 han	

såhär	börja	prata	om	när	han	var	ung	och	att	då	var	det	massa	rasism	

och	såhär,	och	så	 fråga	han	”Are	you	a	nazi?”	och	då	svarade	han	”No,	

I’m	not”	och	då	sa	den	här	gamla	gubben	då,	 ”Why	aren’t	you	a	nazi?”	

och	 då	 säger	 han,	 min	 kompis	 då,	 ”Because	 I’m	 black”	 och	 den	 här	

snubben	lyfter	på	hans	hatt	och	säger	”Are	you	black!?!”	

Dennis	

	

KAPITELSAMMANFATTNING	

Även	om	våld	har	varit	centralt	inom	flera	olika	skinheadfalanger,	framförallt	bland	tidigare	

generationer,	 så	 har	 skinnskallens	 roll	 inte	 bara	 varit	 förövarens.	 De	 flesta	 av	 studiens	

informanter	 har	 någon	 gång	 blivit	 utsatta	 för	 hot	 och	 våld	 på	 grund	 av	 tillhörigheten	 i	



	

53	
	

subkulturen.	 Flera	 av	 informanterna	 vittnar	 också	 om	 institutionaliserat	 våld	 från	

ordningsmakt	och	 rättssal.	Våld	 tolkas	olika	beroende	på	vem	som	utsätter	och	vem	som	

utsätts,	etnicitet	är	en	av	de	viktigaste	faktorerna	för	hur	våld	förstås.	

	

Skinheadkulturens	 oppositionella	 roll	 skapar	 ett	 självvalt	 utanförskap,	 en	 annanhet	 som	

sätter	 skinnskallen	 i	 en	utsatt	position.	 Skinnskallen	 får	 fylla	 rollen	 som	Den	Andre	 i	den	

svenska	 debatten	 om	 nationalism	 och	 nazism.	 Att	 utmåla	 skinnskallar	 som	 de	 ”sanna”	

nazisterna	osynliggör	effektivt	allt	från	vardagsrasism	till	finklädd	nazism.	

	

Många	 nationalistiska	 och	 nazistiska	 organisationer	 rekryterade	 medlemmar	 bland	

skinheads	under	åttio-	och	 tidigt	nittiotal,	men	 i	mitten	av	nittiotalet	skedde	ett	skifte.	År	

1995	 trädde	ett	uniformförbud	 i	kraft	 inom	Sverigedemokraterna.	Bomberjackor	 fick	 inte	

synas	 på	 medlemsmöten	 och	 demonstrationer	 längre.	 Genom	 att	 utstråla	 ett	 starkt	

kulturellt	 kapital	 fick	 nationalistiska	 organisationer	möjlighet	 att	 framföra	 både	 politiska	

teorier	och	praktiker	som	annars	inte	skulle	anses	socialt	acceptabla.	

	

Några	av	 studiens	 informanter	upplever	 att	normaliseringen	av	nationalistiska	 tongångar	

har	 gjort	 att	 man	 kunnat	 ta	 tillbaka	 sin	 subkultur	 och	 tvätta	 bort	 de	 gamla	 stämplarna,	

samtidigt	 har	 flera	 av	 informanterna	 valt	 att	 omforma	 sin	 stil	 och	 lyfta	 bort	 vissa	

kontroversiella	attribut	för	att	slippa	bli	lästa	som	nazister.	I	fallet	med	Dennis	kompis	blir	

det	 tydligt	 vilka	 starka	politiska	konnotatiner	 skinheadestetik	kan	ha.	Både	 skinnskallens	

intellekt	och	kropp	blir	osynligt	för	betraktaren	som	bara	ser	”bilden	av	skinnskallen”.	
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SAMMANFATTANDE	DISKUSSION	
	

Denna	studie	utgår	 från	det	historiska	 forskningsområdet	men	kompletteras	och	breddas	

med	 ett	 samtida	 perspektiv.	 I	 analysen	 lyfts	 inte	 bara	 det	 förflutna	 utan	 även	 nuet	

diskuteras	 och	 förstås	 mot	 en	 historisk	 bakgrund.	 En	 av	 de	 viktigaste	 uppgifterna	 för	

historisk	forskning	är	att	låta	historien	förklara	samtiden,	kanske	är	detta	viktigare	just	nu	

än	någonsin	tidigare.	

	

Studien	 har	 en	 tvärvetenskaplig	 karaktär	 med	 kopplingar	 till	 modeforskning,	

genusvetenskap	och	postkolonial	teoribildning.	Det	breda	spektrat	har	underlättat	arbetet	

med	att	utforska	en	subkultur	som	få	svenska	forskare	har	fördjupat	sig	i.	Studien	var	till	en	

början	 tänkt	 att	 ge	 ett	 fördjupat	 perspektiv	 på	 skinheadkulturens	 omfattande	 bredd	 av	

mode	och	estetik,	detta	har	dock	inte	rymts	 i	analysen.	Studien	snuddar	vid	nationalistisk	

och	nazistisk	klädkod,	en	djuplodande	historisk	analys	av	detta	vore	högst	 intressant	och	

mycket	 aktuellt	 då	 det	 synliggör	 en	 del	 av	 en	 större	 pågående	 normaliseringsprocess	 av	

åsikter	som	tidigare	ansetts	som	extrema.	

	

För	att	skapa	ett	öppet	och	nära	intervjusamtal	i	enlighet	med	Patrik	Aspers	modell	krävs	

att	forskaren	kan	vara	sig	själv.	Den	hotbild	som	växte	fram	mot	mig	som	person	då	jag	först	

började	 söka	 efter	 informanter	 till	 studien	 gjorde	 att	 jag	 valde	 bort	 forum	 där	

nationalistiska	 och	 nazistiska	 åsikter	 var	 tongivande.	 Röster	 från	 skinheads	 från	 dessa	

falanger	saknas	därför	i	analysen.	Det	vore	dock	mycket	intressant	att	inkludera	även	dessa	

perspektiv	i	fortsatta	studier.	Kvinnliga	skinheads	och	gayskins	har	kommit	att	bli	grupper	

som	 lyfts	 och	 diskuterats	 i	 studiens	 analys,	 detta	 trots	 att	 informanter	med	 dessa	 epitet	

saknats,	här	finns	därför	också	stora	möjligheter	till	fortsatt	forskning.	

	

En	 av	 studiens	 forskningsfrågor	 rör	 vilka	 faktorer	 som	 skapar	 innanförskap	 och	

utanförskap	i	förhållande	till	skinnskallekulturen.	Informanterna	vittnar	bland	annat	om	en	

intressant	 arbetarromantik,	 en	 genusbaserad	 homosocial	 förväntan	 och	 en	 tydlig	

heteronorm	 inom	 subkulturen.	 Informanternas	 berättelser	 synliggör	 också	 hur	 vissa	
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ickenormativa	funktionaliteter	tillåts	passera,	medan	andra	ses	som	avvikande	och	skapar	

ett	utanförskap	 från	gruppens	gemenskap.	 I	vissa	skinheadcommunityn	har	 ”ariska”	 ideal	

hyllats	samtidigt	som	flera	av	informanternas	berättelser	innehåller	element	som	pekar	på	

ett	starkt	försvar	för	utanförskap	och	mångkultur	utifrån	ett	intersektionellt	perspektiv.	

	

Tidigare	 forskning	 har	 främst	 lyft	 den	 vita,	 heterosexuella,	 manliga	 separatismen	 inom	

skinheadkulturen	 men	 dessa	 faktorer	 har	 sällan	 problematiserats	 eller	 diskuterats	 (se	

exempelvis	 Flodin,	 Ferrer,	 Liljeroth	 och	 Lodenius.).	 Med	 hjälp	 av	 genusteoretiker	 som	

Judith	 Butler,	 Raewyn	 Connell	 och	 Eve	 Kosofsky	 Sedgewick	 kan	 de	 manliga	 normerna	

synliggöras	 och	 analyseras.	 Analysfaktorer	 som	 sexualitet,	 funktionalitet	 och	 etnicitet	

skapar	 en	 djupare	 förståelse	 för	 den	 mångfacetterade	 subkulturen.	 Kimberlé	 Crenshaws	

teorier	om	intersektionell	dissonans	ger	fokus	på	samverkan	mellan	de	olika	faktorerna	och	

synliggör	skapandet	av	innanförskap	och	utanförskap.	

	

En	forskningsfråga	som	varit	central	för	studien	och	löpt	som	en	röd	tråd	genom	analysen	

är	huruvida	det	finns	kopplingar	mellan	skinheadkultur,	våld,	nationalism	och	nazism	och	

hur	detta	i	sådana	fall	tar	sig	uttryck.	Med	en	diskursteoretisk	bakgrund	utifrån	bland	andra	

Chantal	Mouffe	och	Ernesto	Laclau	blir	det	tydligt	hur	den	offentliga	bilden	av	skinnskallen	

har	 förändrat	 och	 utvecklat	 subkulturen.	 Trots	 skinheadrörelsens	 delvis	 svarta	 ursprung	

och	 den	 stora	 samtida	 mångfald	 som	 studiens	 informanter	 vittnar	 om	 så	 väljer	 media	

istället	att	teckna	en	stereotyp	som	är	starkt	nazistiskt	kodad.	Ofta	återfinns	den	offentliga	

bilden	 även	 inom	 den	 tidigare	 forskningen	 där	 skinheadkultur	 urskiljningslöst	 blandas	

samman	 med	 våld,	 nationalism	 och	 nazism	 (se	 exempelvis	 Ferrer,	 Flodin	 och	 Liljeroth).	

Även	 i	 konstutställningar,	 litteratur	 och	 digital	 produktion	 reproduceras	 den	 stereotypa	

bilden.	Skinnskallen	blir	objektifierad	och	exotifierad.	Den	egna	rösten	osynliggörs	ofta.	För	

betraktaren	 kan	 skinnskallens	 estetik	 vara	 så	 skarpt	 laddad	 av	 sociala	 överlagringar	 att	

både	intellekt	och	kropp	blir	osynligt,	det	enda	som	ses	blir	just	”bilden	av	skinnskallen”.	

	

Tidigare	 forskning	 av	 Helene	 Lööw	 och	 Anna-Lena	 Lodenius	 visar	 hur	 flertalet	

nationalistiska	 och	 nazistiska	 organisationer	 rekryterade	 medlemmar	 bland	 skinheads	

under	 åttiotalet	 och	 det	 tidiga	 nittiotalet.	 I	 slutet	 av	 förra	 seklet	 skedde	 dock	 ett	 tydligt	
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skifte	 då	 Sverigedemokraterna	 gick	 från	 riktad	 rekrytering	 av	 skinheads	 till	 att	 förbjuda	

användandet	av	bomberjackor	och	naziuniformer	på	medlemsmöten	och	demonstrationer.	

Antropologen	 Pierre	 Bourdieus	 teorier	 om	 kulturellt	 kapital	 kan	 förklara	 både	 vissa	

skinnskallars	val	av	kläder	och	Sverigedemokraternas	avstånd	från	just	skinheadkulturen.	

Genom	 att	 utstråla	 ett	 starkt	 kulturellt	 kapital	 fick	 flera	 nationalistiska	 och	 nazistiska	

organisationer	möjlighet	att	framföra	både	politiska	teorier	och	praktiker	som	annars	inte	

skulle	varit	socialt	gångbara.		

	

Även	om	våld	har	varit	centralt	inom	flera	olika	skinheadfalanger,	framförallt	bland	tidigare	

generationer,	 så	 har	 skinnskallens	 roll	 inte	 bara	 varit	 förövarens.	 Religionshistorikern	

Mattias	Gardell	 visar	på	hur	vithet	och	vitt	 våld	normaliseras.	 Institutionaliserat	våld	och	

rasprofilering	 osynliggörs.	 Litteraturvetaren	 Edward	 Saïds	 användning	 av	 begreppet	 Den	

Andre	 kommer	 väl	 till	 pass.	 Skinnskallen	 görs	 till	 en	 symbol	 för	 våldsamhet	 och	

främlingsfientlighet.	Att	utmåla	skinnskallar	som	de	”sanna”	nazisterna	osynliggör	effektivt	

allt	från	vardagsrasism	till	finklädd	nazism.	

	

Några	av	 studiens	 informanter	upplever	 att	normaliseringen	av	nationalistiska	 tongångar	

gjort	 att	 man	 till	 viss	 del	 har	 kunnat	 ta	 tillbaka	 sin	 subkultur.	 Samtidigt	 har	 flera	 av	

informanterna	valt	att	omforma	sin	stil	och	att	 lyfta	bort	vissa	kontroversiella	attribut	för	

att	 slippa	 bli	 lästa	 som	 nazister.	 Trots	 rollen	 som	Den	 Andre	 så	 är	 skinheads	 långt	 ifrån	

passiva	 offer.	 Den	 laddade	 estetiken	 kan	 användas	 som	 ett	 subversivt	 verktyg	 för	 att	

förskjuta	förlegade	maktperspektiv.	Detta	blir	kanske	särskilt	tydligt	inom	gayskinkulturen	

som	utmanar	såväl	heteronorm	som	den	nazistiskt	kodade	bilden	av	skinnskallar.	

	

Studien	ställer	också	frågan	hur	det	kommer	sig	att	typiska	skinheadattribut	blivit	populära	

inom	mainstreamkulturen	 just	 nu	 och	 vad	 det	 gör	 med	 subkulturen.	 Det	 folkliga	 modet	

utgör	en	spegling	av	samhället	 i	 stort.	Att	skinheadestetiken	eskalerat	 i	popularitet	under	

just	 nittiotal	 och	 tiotal	 kan	 tolkas	 som	 en	 direkt	 spegling	 av	 det	 världspolitiska	 läget.	

Medievetaren	Eva	Kingsepp	visar	tydligt	hur	nazismen	varit	ett	återkommande	tema	inom	

populärkulturen	 under	många	 decennier.	 Modeforskaren	 Ted	 Polhemus	menar	 också	 att	

den	ökade	tillgängligheten	och	kommersialiseringen	av	olika	subkulturer	har	stor	inverkan.	
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Dels	 möjliggör	 det	 en	 nytolkning	 av	 laddade	 attribut	 och	 ett	 skapande	 av	 nya	 stilar.	

Samtidigt	 göder	 den	 ökade	 kommersialiseringen	 en	 nostalgisk	 längtan	 inom	 subkulturen	

efter	tradition,	ursprunglighet	och	efter	en	äkthet	som	kanske	aldrig	kan	uppnås	eftersom	

att	all	kultur	alltid	är	föränderlig.	
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OTRYCKTA	KÄLLOR	
	

Intervjuer	

Inspelade	intervjuer	finns	i	författarens	förvar.	

	

”Adam”,	fysiskt	möte	den	28:e	april	2016.	

Inspelat	material	1h,	47	min.	

	

”Aron”,	telefonintervju	den	27:e	april	2016.	

Inspelat	material	1h,	16	min.	

	

Dennis,	telefonintervju	den	19:e	april	2016.	

Inspelat	material	35	min.	

	

Gustaf,	telefonintervju	den	20:e	april	2016.	

Inspelat	material	47	min.	

	

Hans,	telefonintervju	den	15:e	april	2016.	

Inspelat	material	1h,	2	min.	

	

”Ola”,	fysiskt	möte	den	12:e	april	2016.	

Inspelat	material	1h,	46	min.	

	

Thomas,	skypeintervju	den	20:e	april	2016.	

Inspelat	material	1h,	9	min.	

	

	

Elektroniska	källor	

Borgert,	Linnéa	och	Demirian,	Natalie,	Tjetjenien	har	öppnat	koncentrationsläger	för	

homosexuella	män,	Metro,	publicerad	5:e	april	2017,	uppdaterad	11:e	april	2017	på	
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https://www.metro.se/artikel/homosexuella-män-grips-och-torteras-vad-händer-

egentligen-i-tjetjenien	

	

Forsgren,	Tommy,	Upprörd	stämning	inför	bränning	av	kåta,	SVT,	publicerad	11:e	april	

2018,	uppdaterad	22:a	april	2018	på	

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/upprord-stamning-infor-branning-av-

kata	

	

Holmström,	Gustav,	Astrid	Lindgren:	"Jag	avskyr	all	nationalism",	Nyheter	24,	publicerat	den	

29:e	september	2014	på	https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/778476-astrid-lindgren-

jag-avskyr-all-natonalism	

	

Möller,	Michaela,	Modevärldens	mörka	historia	synlig	än	idag,	Expressen,	publicerad	29:e	

april	2013	på	https://www.expressen.se/nyheter/inloggad/modevarldens-morka-historia-

synlig-an-i-dag	

	

Röstlund,	Lisa	och	Wiman,	Erik,	Soldiers	of	Odin	inifrån,	Aftonbladet,	publicerat	den	11:e	

augusti	2016	på	http://soldiersofodin.story.aftonbladet.se	

	

Sundelin,	Emma,	Mattias	Gardell:	En	myt	att	vita	terrorister	är	ensamvargar,	ETC,	publicerat	

den	28:e	september	2017	på	https://www.etc.se/inrikes/mattias-gardell-en-myt-att-vita-

terrorister-ar-ensamvargar	

	

Wallström,	Lisa,	Militärt	på	modet,	Sydöstran,	publicerad	25:e	februari	2015	på	

http://www.sydostran.se/lordagslatt/militart-pa-modet	

	

Wigen,	Malin,	Polisen	larmades	om	IS	–	var	en	skäggklubb,	Nyheter	24,	publicerad	12:e	
oktober	2015	på	https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/813598-polisen-larmades-om-is-
var-en-skaggklubb	
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Film,	konst,	foton,	television	och	informella	samtal	

	

Beyoncé,	Flawless,	Parkwood,	Columbia,	2014.	

	

Bruce	La	Bruce,	No	Skin	Of	My	Ass,	Strand	Releasing,	1991.	

	

Bruce	La	Bruce,	Skinflick,	Great	Britain,	1999.	

	

Engberg,	Mia,	The	Stars	We	Are,	Migma	Film	AB	och	Dramatiska	Institutet,	Stockholm,	1998.	

	

Grutzky,	Eduardo	(fd.	chef	vid	Fryshuset),	informellt	samtal	den	4:e	april	2016.	

	

Mogutin,	Slava,	Lost	Boys,	2006.	

	

Uppdrag	granskning,	avsnitt	5,	säsong	16,	SVT,	sänt	den	2:a	mars	2016.	

	

Von	Hofsten,	Emma,	Skinnskallar,	2016.	
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BILDFÖRTECKNING	
	

Figur	1	

Syntolkning:	Fyra	skinheadtjejer	står	lutade	mot	en	betongvägg.	Endast	skorna	ses	i	bild	

samt	ett	basebollträ	i	förgrunden.	

Dr	Martens,	http://www.iweb-host.co.uk/drmartens-uk-dr-martens-style-martens-style-

and-skinhead-girl-p-391.html,	den	29:e	mars	2016.	

	

Figur	2	

Syntolkning:	Tre	unga	skinheadtjejer	rakar	skallen	på	en	yngre	kille.	

Meadows,	Shane,	This	is	England,	Optimum	Releasing,	2006.	

	

Figur	3	

Syntolkning:	Tre	skinheadkillar	ler	mot	en	filmkamera,	huvudpersonen	Kalle	är	i	fokus.	

Filmens	regissör	Mia	Engberg	riktar	kameran	mot	dem	och	ler	brett	tillbaka.	

Engberg,	Mia,	The	Stars	We	Are,	Migma	Film	AB	och	Dramatiska	Institutet,	Stockholm,	1998.	

	

Figur	4	

Syntolkning:	 Författaren	 Astrid	 Lindgren	 drar	 i	 hängslena	 på	 skinnskallen	 Niklas.	 I	

bakgrunden	ses	grafitti	som	hyllar	skinheadkulturen.	

Assur,	Jens,	Expressen,	TT,	1995.	

	

Figur	5	

Syntolkning:	Två	unga	manliga	skinnskallar	”skojbråkar”	med	varandra.	

Von	Hofsten,	Emma,	Skinnskallar,	2016.	

	

Figur	6	

Syntolkning:	Tre	unga	manliga	skinnskallar	sitter	vid	en	betongvägg	och	en	ung	kvinnlig	

skinnskalle	lutar	sig	bakåt	i	den	enes	knä.	

Von	Hofsten,	Emma,	Skinnskallar,	2016.	
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Figur	7	

Syntolkning:	Tre	karikatyrer	av	Adolf	Hitler	klädd	som	hipster	med	tjocka	glasögonbågar.	

Trycken	på	hans	olika	t-shirts	har	ett	stort	fokus	i	bilden,	där	står	”Eva	4	Eva”,	”Eastside,	

Westside,	Genocide”	och	”I	love	juice”.	

Hipster	Hitler,	illustration	av	Hitler	som	hipster,	http://hipsterhitler.com,	den	20:e	april	

2018.	

	

Figur	8	

Syntolkning:	Beyoncé	sitter	i	en	soffa	med	två	manliga	skinnskallar	bredvid	sig.	Hon	tittar	

mot	kameran	medan	hon	trycker	bort	dem	från	sig	med	sina	händer	mot	deras	skallar.	

Männens	ansiktuttryck	är	neutrala	medan	Beyoncés	är	aggresivt.	

Beyoncé,	Flawless,	Parkwood,	Columbia,	2014.	

	

Figur	9	

Syntolkning:	En	man	i	uniform	står	vid	en	vägg	och	håller	i	ett	gevär.	Framför	honom	har	en	

läderklädd	man	gått	ner	på	knä	och	fotograferar	honom.	Kamerans	fokus	läggs	vid	den	

stora	bulan	strax	under	bältet.	

Tom	of	Finland,	10	fabulously	curious	things	about	Tom	of	Finland	and	its	creator,	Forthzine,	

http://jonasforth.com/10-fabulously-curious-things-tom-finland-creator/,	den	20:e	april	

2018.	

	

Figur	10	

Syntolkning:	En	muskulös	manlig	skinnskalle	tittar	ner	genom	en	lucka	i	ett	tak,	mot	

betraktaren.	Mannen	är	klädd	i	jeans	och	kängor.	Ett	par	röda	hängslen	hänger	ner	över	

höfterna.	I	skrevet	syns	en	våt	fläck.	

Mogutin,	Slava,	Lost	Boys,	2006.	

	

Figur	11	

Syntolkning:	Två	manliga	skinheads	omfamnar	varandra	nakna,	stående	på	knä	på	en	

madrass.	I	bakgrunden	har	någon	klottrat	”Spirit	of	’69”.	
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Bruce	La	Bruce,	Skinflick,	Great	Britain,	1999.	

	

Figur	12	

Syntolkning:	Seriestrippen	visar	en	person	med	rakad	skalle	i	nio	olika	positioner.	Till	

vänster	i	bild	är	personen	klädd	i	jeans,	kängor	och	bomberjacka.	Succesivt	tar	personen	av	

sig	jacka,	hoodtröja,	pullover,	skjorta,	kängor	och	byxor.	Till	höger	i	bild	är	personen	endast	

iklädd	bh,	trosor,	nylonstrumpor	och	strumpebandshållare.	

Andersson,	Bitte,	Skinhead	Striptease,	2005.	

	

Figur	13	

Syntolkning:	Sverigedemokraten	Erik	Almqvist	är	klädd	i	mörk	kostym.	Han	är	beväpnad	

med	ett	mycket	långt	järnrör.	Bilden	är	något	suddig	eftersom	händelsen	filmats	med	

mobilkamera.	

Ekeroth,	Kent,	Expressen,	2010.	

	

Figur	14	

Syntolkning:	Flera	manliga	naziskinheads	marcherar	längs	en	gata.	En	av	dem	bär	på	en	

stor	svensk	flagga.	Flaggbäraren	attackeras	bakifrån	av	en	kvinna	som	riktar	ett	slag	mot	

hans	rakade	skalle	med	sin	handväska.	

Runesson,	Hans,	Dagens	Nyheter,	1985.	

	

Figur	15	

Syntolkning:	Tre	vita	män	marcherar	längs	en	gata.	De	bär	vita	skjortor	och	mörka	slipsar.	

En	mörkhyad	kvinna	med	skinnjacka	och	rakad	skalle	står	vänd	mot	dem	med	ena	handen	

knuten	i	luften	som	en	kampsymbol.	

Lagerlöf,	David,	Expo,	2016.	

	


