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Abstract 

Punk-musiken har fått kritik för att låta smutsig eller skräpig. Men enligt många 

punkfantaster är det så det ska låta, annars är det inte punk. Vad är det som gör att 

punken låter skräpigt, och varför? Vissa punkband som växer i popularitet får kritik om 

att inte längre vara punk när de byter sound, de blir mainstream enligt en del av 

fantasterna. Vad har soundet för betydelse för vad som är punk och inte? Syftet med 

undersökningen är att få en djupare förståelse för punkens sound. Dessutom undersöks 

vad soundet har för betydelse för skillnaden mellan vad som är ”riktig punk” och vad 

som är mainstream. Tidigare forskning tar upp kulturella och tekniska aspekter som 

påverkar och formar punkens sound, såsom; DIY-kulturen, inspelningsmetod i studio, 

tekniska begränsningar, och producentrollens påverkan på soundet. Även skillnaden 

mellan riktig punk och mainstreampunk beskrivs. Teoriavsnittet tar upp teorier om 

begreppet ”noise” och hur det används för att förklara hur individer uppfattar ljudideal. 

Gullös (2010) tredimensionella modell för musikproduktion används för att förklara 

producenters beteenden och ageranden under produktion. Kvalitativa intervjuer har 

använts som metod för att studera respondenternas resonemang och tankar kring 

punkens sound på ett djupare och friare sätt. Resultatet av intervjuerna genomgår sedan 

en analytisk fas där teori tillämpas för att uppnå svar på forskningsfrågorna. Analysen 

visar att punkens rötter är det som formar punkens sound, dvs; tekniska begränsningar 

och enkla inspelningsmetoder, vilket tillhör en äldre tid som många fantaster gärna 

förhåller sig till. Hur man förhåller sig till rötterna beror på hur viktiga de är för 

individen. Punken utvecklas likt all annan musik, och det gör även människans 

uppfattning av musik som därav skapar nya sorters sound hos punken. Bandet själva 

styr vilket sound de vill ha. Punkband som ändrar sound kan ibland ses som mainstream 

då fansen inte längre känner igen soundet eller genren. Det finns ingredienser som 

behövs för att punk ska vara punk, dock är det individuellt om vad man relaterar till och 

ser som punk, alltså finns det mer än bara punkens sound som avgör om vad som är 

riktig punk eller mainstream. 
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1. Inledning 

1.1 Problemområde  

Länge har det funnits kritik mot mycket punkmusik på grund av hur det låter. De som inte 

lyssnar på punk brukar yttra sig om att det låter skräpigt och amatöraktigt jämfört med den 

populära musik som spelas på radio. Många punkfantaster säger ändå att det är så det ska låta, 

oavsett vad någon annan säger. När jag själv spelade i punkband var jag skeptisk till hur det 

lät då jag aldrig varit insatt i punk-musiken. Men när jag lyssnar tillbaka på våra gamla 

inspelningar från punkbandet så finner jag ändå en charm i hur det låter. Därför ställer jag mig 

frågan varför det låter som det gör, och vad det är som påverkar soundet? Intressant är att 

ljudidealet beskriver stora delar av genren och accepteras av många aktörer inom punken. 

Även om inspelningstekniken är bättre och billigare i dagens läge så är det ändå vissa band 

som vill att deras musik ska låta skitigt, för då låter det punk. Det skapas även debatter bland 

fantasterna, om punk fortfarande är punk när vissa band förhåller sig till en bättre ljudkvalité 

och musik som påminner om mainstreammusik. Detta är även en debatt som finns bland 

fantasterna angående flera genrer där man har varit tvungen att ta sida för att vara rätt eller fel. 

Då ställs en annan fråga, om vad soundet har för betydelse för skillnaden mellan ”riktig 

punk”, och vad som är mainstream?  

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse för punkens sound, varför det låter 

som det gör och vilka faktorer som ligger bakom det. Därtill undersöks soundets betydelse för 

skillnaden mellan vad som är ”riktig punk” och vad som är mainstream. Genom intervjuer 

med fantaster, artister och punkproducenter, frambringas data som i sin tur analyseras med 

hjälp av den utvalda teorin. 
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1.3 Frågeställning 

För att uppnå önskat resultat har två forskningsfrågor formats: 

 

1. Vilka tekniska och kulturella faktorer bidrar till punksoundet? 

2. Vad är soundets betydelse för skillnaden mellan ”riktig punk” och det som är 

mainstream?  

2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen ligger till grund för utformandet av intervjufrågor till de intervjuer 

som har gjorts. Fokuset har legat på att få en överblick över forskningsområdet, att få en 

förståelse för punken som genre och vilka aspekter som kan influera punkens sound. En del 

forskning handlar även om punken som mode, och som sociala subkulturer, då mycket av det 

speglar punkens syfte.  

2.1 Vad som är punk - DIY 

Zack Furness (2012) påvisar att punken har ett arv om att vara en ”Do-it-yourself” (DIY 

framöver) baserad genre som med sitt kreativa skapande ställer sig emot populärmedia och 

mainstreammusik. Punken uppfattas ha en rebellisk och anarkistisk samhällssyn, och 

populärmedia, som man då tar avstånd ifrån när man skapar sina egna musikproduktioner. 

Tanken om att få uttrycka sig musikaliskt under punkens framkomst, och även delvis idag, var 

begränsad på grund av antingen bristande talang eller materiella tillgångar såsom 

instrument/inspelningsutrustning. Furness citerar då Marcus Gray:  

 

”If you’re bored, do something about it. If you don’t like the way things are done, act to change them, be 

creative, be positive, anyone can do it.” (Gray, 2001, se Furness 2012, s.109) 

 

Detta citat beskriver att folk vill följa sina drömmar med de medel de har till hands i ett mer 

rebelliskt syfte emot mainstreamkulturen (Furness, 2012). 
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I kontrast till Furness fortsätter Brian Cogan (n.d.) att berätta om hur den amerikanska punken 

och DIY kulturen tagit en ny riktning under åren. Han nämner att där handlar punken mer om 

att uppskatta musiken, än om de ekonomiska och politiska aspekter som den brittiska punken 

hellre står för. Det handlar fortfarande till viss del om att ta avstånd ifrån det som är 

mainstream, men att punken med tiden blir mer och mer accepterad, och uppskattad av en 

publik som vanligtvis inte lyssnar på punk. Punkband som Green Day slog igenom 

kommersiellt och fick kontrakt hos de stora skivbolagen, vilket i sin tur strider emot punkens 

grundsyfte; att ställa sig emot det som är mainstream, och hålla sig borta från de stora 

skivbolagen. Cogan menar att all musik och kultur utvecklas på något sätt, oavsett vilka 

grundprinciper som finns (Cogan, n.d.). 

 

Tom Delonge, före detta gitarrist i bandet Blink-182, bekräftar delvis båda åsikterna från 

Furness och Cogan. Han menar att man inte behöver vara bäst på något instrument för att 

bringa den känsla och budskap man vill framföra med sin musik, att det är charmigt och 

autentiskt på sitt egna sätt. Vem som helst kan spela punk. Om man inte behärskar något 

tillräckligt så får man göra det bästa utav det man har, vilket stämmer överens med Furness 

åsikt. Trots att Delonge förhåller sig till detta DIY-inriktade tankesätt kring punk-musiken, 

finner han ändå inte tvånget att röra sig ifrån det som är mainstream. Som tidigare nämnt så 

har han själv spelat i bandet Blink-182 som, likt Green Day, fått kritik för att vara mainstream. 

För Delonge handlar punken mer om att förmedla en känsla genom musiken, oavsett hur 

framgångsrik man är. Musik tar nya riktningar samtidigt som den utvecklas, vilket stämmer 

överens med Cogans åsikt (Allrounder182nd, 2016).    

2.2 In the Studio 

Följande stycken tar upp inspelningsprocesser och teknisk utrustning som användes under 

tidigare punkproduktioner, och dess betydelse för punksoundet.  

 

I boken Perfecting Sound Forever tolkar författaren Greg Milner händelser och bakgrunder 

till musikproduktioner, samt dess tekniska aspekter. Tanken är att skapa en förståelse för vad 

som gjorde att dessa produktioner slog igenom, och varför de talas om än idag. Bland dessa 

nämns inspelningen av The Clash andra album. Hemma i England hade bandet blivit vana vid 

att spela in på en 24-kanalers bandspelare då teknologin ständigt utvecklades där.  
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Inspelningen tog plats i Jamaica som var ett tredjevärlds land där det var vanligt att studios 

endast hade tillgång till åtta kanaler, vilket då bidrog till begränsningar kring inspelning och 

ljudkvalité. För att få plats med flera inspelningar av instrument och sång, trots ett litet antal 

kanaler, brukade man summera flera kanaler genom att spela in alla spår till en kanal. 

Eftersom en sådan metod slet ut banden man spelade in på, bidrog det till en sämre ljudkvalité 

av slutproduktionen (Milner, 2009). En sådan aspekt är en av flera som skapar ett ”skräpigt” 

ljud som ibland samspelar med punk-musiken.  

 

För ett okänt punkband under 70-, och 80-talet var ekonomi ett stort problem. Större studios 

hade börjat höja priserna för att hålla dessa band borta då de var bristande i pengar och talang. 

Detta ledde till att punkmusiker startade sina egna småstudios för att ha möjlighet att spela in 

sig själva, eller andra mindre band som hade dålig ekonomi. Detta var ett vanligt problem för 

dåtidens punkband, menar Richie Unterberger (2016). Det hände ofta att dessa småstudios 

placerades i garage eller källare, och använde sig utav inspelningsutrustning av lägre standard. 

Det var billigare så, och det var det man oftast hade till hands. John Cuniberti fortsätter att 

berätta att punkband i tidigt skede endast kunde spela in sin musik på samma sätt som de 

skulle ha spelat den live, alla instrument samtidigt. Detta krävde därför inte så mycket 

produktion, vilket gjorde att färdiga produktioner kunde släppas snabbt. Fortsättningsvis 

gjorde tidspress och pengabrist att man struntade i omtagningar, och använde sig istället av 

det inspelade material man hade, oavsett hur bra det lät. Detta gjorde även att man fångade 

någon sorts ”livekänsla” som många band var ute efter. Här speglas en stark DIY-anda; om 

man inte har tillgång till det bästa så får man ta det man har. Men en enklare produktion kan 

även bidra med en sämre kvalité, både musikaliskt och ljudmässigt (Unterberger, 2016). 

 

Trots att punkband hade ovanstående syn på inspelning i tidigt skede, drog sig ändå flera band 

till större, professionella studios med bättre utrustning när de väl hade uppnått en popularitet.  

Bandet Sex Pistols ses än idag som legendariska ikoner och förebilder inom punkvärlden tack 

vare sin klädsel, attityd, budskap och musik. Trots det lyftes ändå några ögonbryn när de 

släppte sitt första album Never Mind The Bullocks. Samantha Bennett (2015) är författare till 

en analys av produktionen kring albumet där hon öppnar med att citera författaren Stewart 

Home: 

 

”Do the Sex Pistols have anything in common with the average punk rockband?  

No. Their records were over-produced rock platters.” (Bennet, Home, 2015, s.466) 
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Bennett menar att produktionen av albumet inte förhöll sig till punkens estetik. Inspelning och 

produktion tog plats på Wessex Studios i London där ett flertal klassiska rockalbum har 

spelats in. Även om Sex Pistols fortfarande var lika vilda och rebelliska så samspelade de inte 

med den teknik som studion erbjöd. Kort sagt uppstod en kontrast mellan dessa (egentligen) 

oerfarna musiker och den professionalitet, i form av producenter, teknik, och lokal som 

studion hade. Att bandet var oerfarna, och inte kunde anpassa sig till studions professionalitet, 

stämmer väl överens med det Unterberger (2016), och Cuniberti beskriver i tidigare stycke. 

Förmodligen var bandet vana vid en simplare studio där de spelade in allting samtidigt, och 

fångade en ”livekänsla”, eftersom det var så de spelade live på scen. I kontrast beskriver 

Bennett inspelningsprocessen i Wessex Studios: Till skillnad från att spela in hela bandet 

samtidigt, valde producenterna att spela in instrument för instrument. Trummorna spelades in 

med förstklassiga mikrofoner, vilket levererade bra ljudkvalité. Producenterna var dessutom 

tvungna att editera alla inspelningar då trumslagaren Paul Cook hade otroligt svårt för att 

hålla ett konstant tempo. Gitarristen Steve Jones var den enda i bandet som behärskade sitt 

instrument, vilket ledde till att mycket inspelningstid lades ned på just gitarr. Jones fick även 

spela in bas på majoriteten av låtarna då basisten Sid Vicious egentligen inte kunde spela 

basgitarr. Även om musikernas prestationer var undermåliga, försökte producenterna ändå 

rädda inspelningarna med hjälp av editering, effekter, instrumentpålägg, och andra 

producentknep. Därför fick albumet ett annat sorts ljudideal som var mer polerat och 

välljudande än traditionella punkinspelningar. Bennett sammanfattar analysen med att även 

om Sex Pistols är punken sanna i form av attityd, klädsel och personlighet, så kommer deras 

album ut i form av en klassisk rockinspelning. Anledningen till detta är bristen på DIY-

intentionen i form av ett ”garagesound” där man ville fånga livekänslan. Producenternas 

vision av en ordentlig inspelning med förstklassig teknik tog istället över (Bennett, 2015). 

 

Att producenternas intentioner tar över i kommersiella studios är något som punken inte är 

van vid. Men detta är tecken på att när ett band växer i popularitet, så kan bandet söka sig 

utanför principen om att ställa sig emot vad som är mainstream. Detta tyder på en utveckling 

inom genren som Cogan (n.d.) berättar om i tidigare stycken. 
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2.3 Producenten i fokus  

Producenten Tony Bongiovi arbetade under tidigt 80-tal med band som Talking Heads och 

The Ramones. Till skillnad från att bevara livekänslan som många punkband ville ha på sina 

inspelningar, jobbade Bongiovi ständigt med att försöka skapa professionella och välljudande 

produktioner med det material som tillgavs. Likt situationen med Sex Pistols som Bennett tar 

upp i tidigare stycke, berättar Bongiovi att många band som t.ex. Ramones ibland var väldigt 

oerfarna musiker som inte alls levererade i studion. Detta kunde därför leda till mycket 

efterarbete eller att professionella musiker fick tas in för att spela in korrekt. 

Mängder med instrumentpålägg brukade också göras på de redan existerande tagningarna som 

bandet spelat in. Ofta utfördes dessa efterarbeten utan bandets vetskap (Milner, 2009).  

 

Producenten Steve Albini är däremot kritisk till denna metod av musikproduktion. Han menar 

att producenter som Bongiovi överarbetar produktioner, som i sin tur tar död på bandets 

intentioner och syfte med musiken. Albini växte upp under punkens uppkomst på sena 70-

talet och blev snabbt intresserad av både musiken och produktionen. Likt många andra 

startade även han ett band där de hade tillgång till en fyra-kanals bandspelare. Möjligheten att 

spela in sitt egna band på egen hand gjorde att Albini värdesatte syftet med att bevara 

livekänslan i musiken, hellre än att falla för mainstream-studios där musiken kom ut 

”tillgjord”. Albinis poäng är att professionella producenter skapar ett eget ideal ur bandets 

musik, och gör sedan sin egen tolkning av musiken, istället för att följa bandets influenser och 

intentioner (ibid.). 
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2.4 ”God damn Sell-outs!” – skillnader mellan 

mainstream-punk och riktig punk 

I sin bok Anyone can do it: Empowerment, Tradition and the Punk Underground beskriver 

Pete Dale (2012) punken med två olika ord; underground- och mainstream punk. 

Dale berättar att undergroundpunken handlar om något mer än bara musiken. Det är mer av en 

attityd, det finns en substans, en bakgrund till musiken. Ett exempel är det politiska budskapet 

i texterna som ofta förekommer i undergroundpunk. Band tillhörande undergroundpunken är 

följande exempel: The Bastard Squad, The Dead Pets, Black Flag. Band som The Clash, The 

Damned, Green Day och Blink-182 ser han istället som mainstreampunk. Fantaster som 

lyssnar på mainstreampunk dras inte till en specifik typ av punk, utan lyssnar på punk-

musiken som en helhet. De dras även till det ytliga hos banden som t.ex. deras klädsel. Därför 

är det lätt att de finner band utanför punkgenren som punk, bara för att de klär sig på ett 

punkigt sätt. På så sätt uppstår en konflikt där de som tillhör undergroundpunken 

argumenterar emot mainstreampunkarna om vad som är punk eller ej.  

 

Dale tar upp ett par punkter som är generella antaganden om mainstreampunk enligt 

undergroundpunkarna: Mainstreampunk produceras och släpps utav stora skivbolag medan 

undergroundpunk tillhör ett mer självständigt nätverk kring produktion och lansering. På 

samma sätt som kommersiella pop- och rockband, tävlar mainstreampunkband om försäljning 

och spelningar medan undergroundpunkband hjälps åt att dra folk till spelningar de gör 

tillsammans. De byter även album med varandra istället för att sälja dem. Mainstreamband har 

en högre musikalisk kompetens och bättre inspelade album, med bättre ljudkvalité, vilket gör 

att de säljer fler album och blir därför kallade mainstream. Undergroundband har istället 

idealet att låta ”svåra” och oprofessionella, som om de inte kan spela sina instrument. 

Inspelningarna har ofta en sämre ljudkvalité, med intentionen att provocera de som lyssnar på 

kommersiell musik. Mainstreampunk anpassar sin musik och arrangemang till bekanta 

mönster för att locka lyssnare. Undergroundpunk vill däremot bryta konventionerna, vilket 

gör deras musik icke kommersiell. Mainstreampunk saknar också samma radikala och 

politiska budskap som undergroundpunken har som en central del för genren. 
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Inom punkvärlden stämplas ofta bandet Green Day som mainstream eller ”sell-outs”. 

Anledningen till denna stämpel kan se annorlunda ut från olika individer, likt det Dale (2012) 

förklarar i tidigare stycke. En artikel skriven av Mark Jenkins (1995) öppnas med orden: 

”If this is Green Day’s second major-label album, then the band must have sold out.” 

(Jenkins, 1995). Citatet syftar till lanseringen av bandets fjärde album Insomniac, som skulle 

följa upp det storslagna albumet Dookie. En del punkfantaster säger att bandets resa mot att 

bli mainstream startade när de skrev kontrakt med musikbolaget Warner Brothers, vilket 

återigen strider emot DIY kulturens grundsyfte. Att Dookie såldes i miljontals exemplar redan 

första året skapar också en sorts sell-out stämpel enligt vissa fans. Jenkins förklarar sedan att 

det är ironiskt att förhålla sig till ett sådant tankesätt då albumet Insomniac inte alls sålde lika 

bra som Dookie, men att bandet ändå stämplats som mainstream och sell-out. Enligt bandet 

själva hade de egentligen inte förväntat sig att Dookie skulle sälja så bra, de hade bara en 

otrolig tur. Jenkins citerar sedan Billie Armstrong (gitarr/sång i Green Day) på tal om större 

musikbolag: 

 

”The way I look at it is you can’t trust any of those people, you really can’t. You don’t know if they like your 

band or what. I never suggest that anyone be on a major label from the get-go, to put out their first record. 

Never.” (Jenkins, Armstrong, 1995) 

 

Men den insikten menar Armstrong att frågan ställs: om skivbolag arbetar med band för 

musikens skull, eller om bolagen endast ser banden som tillgångar? I respons till detta 

avskedade bandet sina managers för att på egen hand skapa och sprida sin musik, och för att 

gå tillbaka till sina rötter inom punken. Bandet ser sig inte själva som ett sell-out band då de 

aldrig haft intentionerna att bli så stora som de blivit. De arbetar för sig själva, för att gynna 

de fans som fortfarande lyssnar på dem (Jenkins, 1995). 
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2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Punken handlar om att ta saker i egna händer, DIY. Man gör det bästa med det man har till sitt 

förfogande. Det har funnits en brist på talang och tekniska tillgångar hos banden. Av 

ekonomiska skäl spelade många band in i småstudios med sämre inspelningsutrustning. Det 

var ofta att banden spelade in alla instrument samtidigt för att spara pengar, och för att uppnå 

en ”live-känsla” som var mer autentisk. Detta kunde dock ibland resultera i en sämre 

ljudkvalité.  

 

Producenter i kommersiella studios kunde ibland styra en produktion mot ett mer 

kommersiellt ljudideal som bandet inte egentligen var ute efter. Därav finns det olika sorters 

producenter som har olika mål med sina produktioner. Det finns de som söker ett 

kommersiellt ljudideal, och det finns de som sätter bandet i fokus och driver produktionen 

mot det ljudideal bandet vill ha.  

 

Punken kan delas in i två kategorier; underground och mainstream: mainstreamband tillhör 

större skivbolag och tävlar om försäljning av album, och de är musikaliskt sett bättre och har 

en bättre ljudkvalité på sina album jämfört med undergroundpunken. Undergroundband är 

istället mer självständiga i sina produktioner och hjälps gärna åt band emellan, samt att de 

förhåller sig till en sämre ljudkvalité för att sticka ut ur normen. Mainstreamband skriver sin 

musik efter kommersiella mönster som saknar radikala och politiska budskap för att locka en 

bredare publik. Undergroundband vill bryta konventioner och har därför ofta ett radikalt eller 

politiskt budskap i sin musik. 
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3. Teori  

Det engelska ordet noise kan översättas till svenska på olika sätt; till brus, oljud eller dylikt. 

Noise som oljud kan inspirera en utveckling av olika ljudideal, medan noise som brus kan 

avgöra och definiera olika sound. Boken Audio Culture: Readings in modern music tar upp 

olika teoretiker som beskriver och berättar om olika betydelser av ordet noise och hur det 

används för att uppfatta och förstå musik. Dessa kommer att användas för att analysera och få 

en djupare förståelse av hur respondenterna uppfattar punkens sound. Musikproducenter 

verkar ha en stor roll för hur punkens sound framställs i olika punkproduktioner, därför har 

jag valt att använda Jan-Olof Gullös tredimensionella modell för musikproduktion för att 

förstå musikproducenters beteenden och tillvägagångsätt. 

3.1 Att uppskatta ”oljud”  

”Noise” är vanligtvis något som inte korrelerar med vad människan uppskattar. Det kan vara 

buller från industri, störningar i teveapparaten, eller andra oljud. Mary Russo och Daniel 

Warner förklarar att detsamma gäller i musikaliska sammanhang, att det som inte uppskattas 

eller är svårdefinierat klassas som noise, ett oljud. Men noise behövs för att kunna urskilja 

olika ljud, och instrument. Därför bör man skilja på noise när det översätts till oljud, och när 

det översätts till brus, eller bruskomponent. Bruskomponenten i ett ljud utgör attacken i tonen 

som hjälper människan att uppfatta ljudets klangfärg. Skulle den inte finnas där får man 

istället en blandning av sinustoner som är svårare att uppfatta. Därför skulle det vara svårt att 

urskilja två instrument som spelar samma ton, och ligger nära varandra i frekvensomfång, om 

brus inte var inblandat (Cox, Russo, Warner, 2004). En tolkning av detta kan vara att olika 

musikgenrer använder noise, färgning av ljud på olika sätt för att skapa ett sound som 

beskriver genren. Ordet noise i det här läget översätts till brus. Brus är alltså den komponent 

som används på olika sätt för att beskriva och definiera olika genrer. Det kan röra sig om 

instrumentering eller hur musiken spelas in. För de som inte är insatta i genren kan således 

punk-musiken upplevas som ”skräpig”, för att de inte förhåller sig till samma subkultur eller 

ideal som punken har. Punken var ofta inspelad med sämre teknik vilket bidrar med ett sorts 

brus i inspelningarna. De distade gitarrerna som ofta används kan ses som oljud för de som 

inte uppskattar det.  
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Att punk upplevs som skräpigt kan också bero på arrangemanget i musiken, att musikerna inte 

behärskar sina instrument, men också hur det är inspelat och mixat. Istället för att använda 

tidseffekter som reverb eller delay i sin mix nyttjar man ofta rummet för att efterlikna en 

garageinspelning eller replokal. Rumsklangen kan då uppfattas som skräpig. Brus nyttjas 

alltså på olika sätt för att beskriva soundet. 

 

Att brus inspirerar och beskriver olika musikgenrer kan grundas i Russolos teorier om 

tekniska utvecklingens påverkan på musiken: Luigi Russolo (1885 - 1947) skrev en text 1913 

där han beskriver den musikaliska utvecklingens påverkan av noise. Russolo menar är att nya 

sorters ljud uppstår genom den tekniska utvecklingen; nya maskiner inom industrin som t.ex. 

utgör nya sorters ljud. Dessa nya ljud inspirerar skapandet av ny sorts musik och nya sorters 

instrument för att på ett sätt återskapa dessa ljud som ständigt hörs runt omkring oss. Man 

finner något musikaliskt i dessa nya ljud. Eftersom teknik och musik utvecklas så utvecklas 

även människans sätt att uppfatta musik på. Det kan tolkas som att noise är olika sorters 

ljudideal inom musik som utvecklas med tiden, och på så sätt uppfattas olika av människor 

beroende på t.ex. ålder eller livsstil. T.ex. kan det vara så att äldre människor uppskattar, och 

är vana vid äldre, klassisk musik medan en yngre generation följer utvecklingen av musiken 

samtidigt som de växer upp. I relation till punk-musiken kan detta tolkas som att de som växte 

upp under punkens framkomst uppskattar, och ser det ljudidealet som den ”riktiga punken”. 

Därför ser dessa människor ned på utvecklingen av punk-musiken då den kanske drar sig ifrån 

ursprungsidealet. På så sätt skapas en diskussion om vad som är riktigt punk (Cox, Russolo, 

2004). 

 

Även om all musik utvecklas så finns det fortfarande element i musiken som lever kvar: 

All musik har sina rötter och influenser i något äldre. Edgard Varése menar att skapandet av 

ny musik inte handlar om att ta död på dess inspiration, utan att man utvecklar den istället. 

Allt annat i samhället utvecklas, byggt på tidigare versioner och byggstenar. Därför kan 

musiken göra detsamma. Som fortsättning på tolkningen av Russolos teori så är det naturligt 

att punken som musikgenre tar en ny riktning, och därför låter annorlunda. Men intentionen är 

inte att ta död på punkens äldre ljudideal. Samtidigt som genren utvecklas i nya riktningar, 

framstår nya influenser för kommande musiker (Cox, Varése, 2004). Detta teoretiska synsätt 

samspelar väl med Delonges och Cogans (n.d.) yttrande från tidigare avsnitt. De menar också 

att musiken och ljudidealen tar nya riktningar med tiden. 
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Ordet noise, och dess relation till punkgenren kan alltså sammanfattas som följande: 

Olika sorters musikgenrer använder brus, färgning av ljud på olika sätt för att skapa ett sound 

som beskriver genren. En modern och välproducerad poplåt kan t.ex. kännas närmare och 

tydligare då brus används på ett sådant sätt för att bringa fram karaktären i musikens olika 

ljud. Punken kan å andra sidan kännas ”skräpigt” eller ”skitigt” då idealet kanske säger att 

man ska använda brus för att bringa fram en autentisk ”live-känsla”, eller det omtalade 

”garageljudet”. Noise handlar även om en vana inom musiken, som skiljer sig beroende på 

vad man har vuxit upp med. En äldre generation som vuxit upp under punkens framkomst 

kanske anser att det är det ljudidealet som definierar punk-musiken, medan en yngre 

generation uppskattar, och accepterar punkens utveckling. All musik utvecklas, och tar nya 

riktningar, och kan därför låta annorlunda genom tiderna. Men intentionerna är aldrig att ta 

död på vad som har varit.  

3.2 Jan-Olof Gullö – en tredimensionell modell för 

musikproduktion 

För att på ett teoretiskt sätt tolka de tidigare nämnda musikproducenterna i föregående avsnitt 

har Gullös (2010) tredimensionella modell för musikproduktion tillämpats. Modellen används 

för att analysera och tolka musikproduktioner och musikproducenters arbetssätt.  

Modellens första dimension beskriver musikproduktionen på två olika sätt: gestaltande 

produktionskaraktär, eller registrerande dokumentationskaraktär. Skillnaden mellan dessa 

karaktärsbegrepp är att en musikproduktion av registrerande dokumentationskaraktär har 

målet att efterlikna verkligheten så långt det går. Ett exempel kan vara punkband som vill ha 

någon form av live-känsla i sina inspelningar, de vill att inspelningarna ska låta som en live-

spelning eller ett rep. En produktion av gestaltande produktionskaraktär å andra sidan handlar 

mer om att, med alla medel tillåtna, skapa en så välljudande produktion som möjligt. Idealet 

är en illusion av verkligheten, men inte på samma sätt som den tidigare nämnda livekänslan, 

exempelvis ett mer kommersiellt sound likt Green Day eller Blink-182. Modellens andra 

dimension beskriver två slag av musikproducentstrategier. Gullö menar att en producent kan 

vara coachande och förstärkande, eller dirigerande och drivande. Att arbeta med en coachande 

och förstärkande strategi innebär att man placerar artisten och musiken i centrum genom att 

lyfta de starka sidorna hos artisten, medlemmarna och bandet som helhet.  
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På så sätt skapas det sound som bandet/artisten är ute efter. Att agera drivande producent 

handlar istället om att nå ett önskat resultat genom producentens intentioner. Med detta menar 

Gullö att musiker och sångare kan bytas ut för att nå ett så bra resultat som möjligt. 

Kompositörer, musiker, och sångare är alltså främst ett medel för produktionsmål. 

Producenten Bongiovi kan ses som en producent av dirigerande och drivande karaktär. Han 

ville alltså att Ramones produktioner skulle resultera i en form av gestaltande 

produktionskaraktär, då han t.ex. valde att ta in externa musiker som var mer kompetenta för 

inspelning. Det kan alltså ha varit så att Bongiovi följde ett ideal som liknade mer populär 

musik, eller om han har ett eget speciellt sound som han ville applicera på bandet. 

Produktionen skulle bli så bra som möjlig med alla medel tillgängliga. Albini kan istället ses 

som en coachande och förstärkande producent, då han ställer sig emot Bongiovis principer 

och vill istället bevara de kvalitéer som beskriver bandet och musiken de skapar. 

Produktionen får istället en registrerande dokumentationskaraktär då Albini värdesätter live-

känslan i sina produktioner. Den tredje dimensionen beskriver musikproducentfunktionen på 

två olika sätt: en producent kan antingen vara närvarande och aktiv, eller passiv och ej närvara 

under produktionsarbetet. Den aktive producenten leder arbetet framåt, såväl deltar i 

skapandeprocessen. Den passive producenten skapar istället förutsättningar för arbetet på 

distans, och låter andra arbeta på plats (Gullö, 2010). 
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4. Metod  

Anledningen till att kvalitativa intervjuer har valts som metod är för att få en djupare 

förståelse av forskningsområdet. En kvantitativ metod, som t.ex. enkätundersökningar, skulle 

inte ge en lika djup förståelse. Kvalitativa intervjuer bidrar istället med djupgående data som 

speglar individers subjektiva tankar och åsikter kring forskningsområdet, som i ett flertal 

intervjuer kan skapa en objektiv förståelse. En forskning kring ett sound som uppfattas och 

upplevs olika från individ till individ kan ses som ett flerdimensionellt kvalitetsmått som är 

svårt att grunda på kvantitativa metoder (Johansson, 2011)  

4.1 Intervju som metod  

Jag har valt att intervjua sex personer som är verksamma inom punk-genren. För att på ett 

avgränsat sätt fråga efter det som känns relevant för studien är intervjufrågorna baserade på 

den tidigare forskningen. Intervjuerna utgår ifrån semistrukturerade frågor för att motverka de 

slutna frågornas reduktion av relevant data. Anledningen till detta är att ha ett bestämt 

forskningsämne, men att samtidigt låta informanten prata öppet utifrån ämnet. Risken med 

detta är att öppna frågor kan generera irrelevant data som i slutändan inte gynnar forskningen. 

Att inte heller ha förbestämda frågor gör intervjuaren beroende av att informanten vill/kan 

öppna upp sig (Dalen, 2007). Trots risken för irrelevant data kan öppna frågor ändå bidra med 

oväntade resonemang som i slutändan gynnar forskningsresultatet. Intervjuerna har 

genomförts individuellt istället för i grupp där grupptrycket kan påverka informanternas svar. 

Nackdelarna med individuella intervjuer är att det är svårt att avgöra om situationen kommer 

bli stel eller inte. Informanten kan ha svårt för att öppna upp sig för personer de inte känner 

vilket kan ge problem vid besvarandet av frågorna. Detta kan begränsa datainsamlingen eller 

till och med leda till en misslyckad intervju där frågor lämnats obesvarade på grund av 

bristande kommunikation. Därför har det varit viktigt för mig som intervjuare att skapa en 

avslappnad miljö för informanten genom att öppna samtalet med prat kring gemensamma 

intressen eller dylikt. Målet har varit att lära känna informanten, och få informanten att lära 

känna mig. 
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4.2 Etiska Överväganden  

Innan intervjun har jag fått samtycke av de personer som ska intervjuas. Deltagarna har 

informerats om att intervjun är frivillig, att deltagarna har rätten att avbryta när de vill, och att 

de bara behöver besvara de frågor de kan eller vill (SFS 2003:460, 16 §). 

Jag som intervjuare har varit skyldig till att informera om vem jag är, vad det är jag forskar 

om, vad syftet med forskningen är, och vilka följder och risker som kan medföras. 

Informanten har även fått reda på hur den insamlade data kommer att hanteras, och hur den 

kommer att redovisas (Dalen, 2007). 

4.3 Intervjuguide 

Som tidigare nämnt så utgår intervjuerna ifrån en semistrukturerad metod där öppna frågor 

blandas med strukturerade frågor. Anledningen till detta är att kunna ringa in de viktigaste 

områdena jag vill fråga, och prata om under intervjun. Jag har tagit hänsyn till 

”områdesprincipen”, vilket innebär att jag öppnar intervjun med öppna frågor, för att sedan 

smalna av till mer centrala frågor längre in i intervjun. Detta för att bidra med en mer 

avslappnad miljö för informanten. Det ska inte kännas som ett förhör (Dalen, 2007). 

När intervjufrågorna formats har jag varit uppmärksam om frågan är klar eller tvetydig, 

ledande, om förkunskap krävs för förståelse, om frågan är känslig, och att jag ger utrymme för 

informantens egna åsikter och uppfattningar. 

 

(Intervjufrågorna finns som Bilaga 1 under Bilagor-avsnittet) 

4.4 Tekniska hjälpmedel 

För att få fram tydliga data ur intervjuerna har jag behövt transkribera det som sagts. Därför 

har portabel inspelningsutrustning använts under intervjuerna. En nackdel med detta är att 

informantens attityd och vilja att prata har kunnat påverkas av den synliga tekniken som 

spelar in denne. Därför har jag som intervjuare hanterat tekniken på ett professionellt sätt för 

att medföra en mer avslappnad känsla för den som blir intervjuad (Dalen, 2007).  
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4.5 Urval 

Istället för att slumpmässigt välja vilka som ska intervjuas har jag använt mig av ett strategiskt 

urval där jag har valt informanter som är, eller har varit, involverade i punken. Urvalet har 

avgränsats till tre olika kategorier: fantaster (fans), artister/band, och producenter. 

Anledningen till urvalet är för att se om tankarna kring punksoundet skiljer sig beroende på 

vilken roll inom punken man har. Jan Trost anser att man bör vara kritisk till sitt urval, att 

man söker efter variabler som är relevanta för forskningen men som också går att skilja åt, 

t.ex. kön och ålder (Trost, 1989). I enlighet med vad Trost föreslår har urvalet övervägts noga 

genom att inte avgränsa mig till något kön. Dock kan åldern spela roll då människor under 20 

år kanske inte har en så stor relation till punkens uppkomst. Tanken har varit att strategiskt 

välja ut informanterna på egen hand, men en form av snöbollurval har uppstått där vissa 

informanter har tipsat om personer där jag kan finna fler relevanta data. Snöbollsurval innebär 

att de informanter som intervjuas ger namn på personer som kan bidra med ytterligare 

information som kan gynna studien. Nackdelen med snöbollsurval är att en informant kan 

leda till en annan med liknande åsikter och tankesätt, kanske på grund av att dessa känner 

varandra väl, vilket eventuellt inte leder till ytterligare data. Därför måste jag vara kritisk till 

de tips som ges. 
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5. Resultat  

I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet som samlats in under intervjuer.  

För att bevara respondenternas anonymitet numreras de enligt följande; 

R1 (respondent 1), R2 (respondent 2), R3 (respondent 3), osv… 

Som tidigare nämnt i metodavsnittet har ingen avgränsning till något kön gjorts då det känns 

irrelevant för forskningen. Därför förblir respondenterna könsneutrala vid presentation. 

5.1 Presentation av respondenter 

R1 – fantast av punk, med erfarenhet av att spela i band 

R2 – artist och producent inom sitt egna band 

R3 – punkveteran som är aktiv som artist inom olika band 

R4 – fantast av punk, med erfarenhet av att spela i band 

R5 – artist och producent av sina egna band  

R6 – nybörjare inom punk-musiken, spelar i band på amatörnivå  

5.2 Uppfattning av soundet 

Följande respondenter har liknande uppfattningar kring deras tankar om soundet, men de 

beskriver det på olika sätt i olika sammanhang: 

5.2.1 Instrumentering, arrangemang och soundidealet 

R1, R2 och R3 finner att instrumenteringen och arrangemanget av musiken är en gemensam 

nämnare för soundet, och beskriver den med ord som simpel eller enkel. Bas, gitarr, trummor, 

sång och kör är en standardinstrumentering. Låtarna är riviga och byggs ofta på ett högt 

tempo och enkla ackordföljder. R5 tycker att det ska finnas något i låten som enkelt sätter sig 

på hjärnan och som är minnesvärt. Det kan påminna lite om en pop-låt, menar R5. 
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R1 och R2 är överens om att tidiga band i genren som Ramones och Sex Pistols utgör ett visst 

soundideal som beskriver genren. R3 håller även med om detta och drar en parallell till 

syntbandet Depeche Mode och menar att deras sound också är punk, att de har efterliknat 

tidiga punkband i sitt soundideal. R2 och R5 beskriver soundet som skitigt eller skräpigt. R1 

och R3 använder hellre ord som ”rått” för att beskriva genren då idealet aldrig handlat om att 

eftersträva ett skräpigt eller dåligt ljud. R3 vill att alla instrument ska höras tydligt i mixen 

och få det utrymme de behöver. Det behövs inget reverb eller delay i låtarna, det ska helst 

vara rätt torra inspelningar, menar R3. 

5.3 Vad som påverkar soundet 

Följande respondenter har även olika synsätt på vad de finner påverkar eller skapar punkens 

sound: 

5.3.1 Ett tidigt stadie av genrens utveckling – tekniska 

begränsningar – punkens rötter 

Som tidigare nämnt så beskriver R2 och R5 punkens sound som skitigt eller skräpigt, men att 

det bara lät så under ett tidigt stadie för genren, att det kan låta annorlunda idag. De menar att 

det kan vara en produkt av dåtidens inspelningsförutsättningar, ungefär det som Unterberger 

(2016) berättar om i sin artikel; att på grund av dålig ekonomi och tidsbrist så hade inte band 

råd med den bästa inspelningsutrustningen eller tiden till att spela in ordentligt. R3 var själv 

med om att dåtidens brist på tid, pengar och teknik minskade chanserna att få till en bra 

inspelning, och därför kunde ibland leda till ett sound av sämre kvalité.  

 

R5 tycker att det är av stor vikt att förhålla sig till punkens rötter, och därav förhålla sig till ett 

skitigt sound eftersom det var så det lät förr. Att det låter skitigt är en vana, det finns en charm 

i det soundidealet som man lätt relaterar till punk. Återigen är det en produkt av dåtidens 

inspelningsförutsättningar, menar R5, men att band idag fortfarande vill att det ska låta skitigt 

även om de har tillgång till bättre utrustning. 
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5.3.2 Genren som är till för vem som helst 

Samtliga respondenter utom R2 utrycker sig om att punken är en genre som vem som helst 

kan spela. Det behöver inte finnas några regler eller principer för att skriva musik. Man 

behöver inte ha en högre kunskap av musiken heller. Det ska vara kul och man ska kunna få 

uttrycka sig fritt. Att genren inte har så höga krav på sig bidrar till att fler människor vågar 

göra musik, menar R4. Detta stämmer väl överens med det Cogan (n.d.) och Delonge finner 

att punken handlar om. R1 anser att man inte behöver ha den bästa utrustningen, eller de bästa 

färdigheterna för att kunna spela. Man nöjer sig med resultatet av det material man har till sitt 

förfogande. Det bidrar till att band ibland låter amatöraktiga då de inte behärskar sina 

instrument eller har kunskap om hur man spelar in musik på ett bra sätt. Därav skapas ett rått 

och skitigt sound. 

 

5.3.3 Motreaktion och provokation 

Både R4 och R6 beskriver punken med liknande ord; motreaktion och provokation.   

R4 finner att teknikens utveckling styr musikens utveckling eftersom nya möjligheter och 

ljudideal skapas. Punken fungerar då som en motreaktion på framtida teknik, menar R4, 

genom att gå tillbaka till punkens rötter, tillbaka till ett skitigare soundideal. Det skitiga 

soundet är en motreaktion på musiken som går mot ett mer polerat och välljudande ideal. 

R6 anser att den estetiska utstrålningen hos banden fungerar som ett provocerande medel, som 

även speglas i soundet hos musiken: 

 

”Men jag tror att det handlar om provokation, att man vill provocera. Det estetiska bidrar till det. Vi t.ex. 

uppträder ju i jättevackra 60-tals klänningar och avancerade frisyrer, och det blir ju en provokation i sig 

eftersom vi vänder oss mot kvinnorollen, och då blir det ganska provocerande att spela arg musik iförda i de 

absolut kvinnligaste kläderna. Så det är klart att det är det, att man vill provocera, och det är det punken också 

handlar om, att man vill vända sig mot systemet. Ja, så det är klart att det bidrar till soundet och så.” 

(Respondent 6, Falun, 17 november 2017) 

 

Det R6 menar är likt det Dale (2012) beskriver om undergroundpunkare; att de gör ett 

medvetet val att låta oprofessionella och eftersträvar en sämre ljudkvalité för att provocera de 

som lyssnar på kommersiell musik. Det finns en koppling mellan soundet och det estetiska, 

menar R6. 
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5.3.4 Interna och externa aktörer som påverkar 

R2 tror att det finns individuella tankar i band och utomstående aktörer som formar ett visst 

sound hos punken. T.ex. skiljer R2 på ”pop-punk” och ”punkrock” där pop-punk har som 

intention att låta poppigare för att nå ut och tilltala en bredare massa, att det är artisten eller 

skivbolag som skapar den intentionen. Punkrocken förhåller sig hellre till punkens rötter och 

kan därför ha ett politiskt budskap och ett skitigare sound för att vara punken sann. Balansen 

mellan artisters, skivbolags och konsumenters vilja och efterfråga kan alltså leda in band och 

artister på olika soundideal. En liknelse kan dras till hur Dale (2012) namnger punk där pop-

punk är det som är mainstream medan punkrock tillhör det som är underground. Detta speglas 

även en del i det Armstrong berättar i Jenkins (1995) artikel; om skivbolag arbetar med band 

för musikens skull, eller om bolagen endast ser banden som tillgångar? Det kan vara så att 

skivbolag vill att ett band ändrar sound för att locka fler konsumenter.  

5.4 Inspelningsmetoden  

R1, R3 och R4 har alla spelat i band där inspelningsmetoden var att spela in alla instrument 

samtidigt. R3 och R4 anser att den metoden bidrar med en sorts äkthet till soundet. R3 tycker 

att metoden är speciellt viktig för alla sorts inspelningar och produktioner, att det är rätt väg 

att gå. R1 är dock skeptisk till metoden och ser det som ett amatöraktigt tillvägagångsätt, att 

man inte bryr sig om man spelar fel eller hur kvalitén är. R1 menar att det fortfarande finns 

punkband som tillämpar annorlunda inspelningsmetoder som kan ses som mer professionella, 

där man har koll på hur ljudkvalitén är och hur bra man spelar in. Detta är mer likt 

tillvägagångsättet R2 använder; att spela in instrument för instrument, där ett modernt sound 

eftersträvas. R3 förstår samtidigt inte varför man ska spela in instrument för instrument 

eftersom idealet, enligt R3, är att få en inspelning att spegla ett band som spelar samtidigt. 

Därför lägger R3 stor vikt i att bandet ska vara väl förberedda och har repeterat sina låtar väl 

innan inspelning. R5 ser istället dessa inspelningsmetoder som två olika former som avgör 

soundidealet man är ute efter. I deras senaste album sökte de efter ett välpolerat sound, och 

därför spelades varje instrument in var för sig. Detta strider egentligen emot deras subgenre; 

”grindcore”, som har en skräpigare, mer kaotisk ljudbild, menar R5. För deras nästa album 

vill de istället närma sig ett skräpigare sound genom att spela in hela bandet tillsammans med 

hjälp av primitiv teknik. Detta, menar R5, är mer utav en riktig punk-inspelning.  
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När R6 spelade in med sitt band hade de i tanke att det skulle fungera som ett rep. Likt det R3 

och R4 anser så var det ett medvetet val att spela in alla instrument samtidigt för att uppnå ett 

skitigare sound, menar R6. 

5.5 Producentrollen 

Som producenter agerar R2 och R5 på liknande vis. Båda sätter bandet i fokus och ser till att 

alla medlemmar får bli hörda om sin åsikt. R5 ser ändå att en producent måste ta en ledande 

roll under produktion för att kunna avgöra vilka tillvägagångsätt som är mest effektiva. Trots 

det är det inte rätt att frånta bandet sin kreativitet. Det är inte heller rätt av producenten att 

sätta sin egen prägel på bandets musik. Både R2 och R5 vill uppnå det ljudideal bandet är ute 

efter. Beroende på val av utrustning, inspelningsmetod och mängd efterarbete i form av 

editering och mixning, skapas olika sorters sound. Enligt R2 och R5 är det upp till artisten 

eller bandet att förklara vad de har för ljudideal, och vad de söker för sorts sound. Vill de ha 

ett skräpigt och skitigt ljudideal kan man t.ex. begränsa antalet mikrofoner, samt att man 

spelar in alla instrument samtidigt. På så sätt efterliknar man ett rep i sin inspelning, menar 

R5.   

 

Producenten som närvarande under inspelningen av R6 band hade en god kommunikation 

med bandet. Han själv var i tidigt skede en fantast av punkgenren och förstod vad bandet var 

ute efter. Dock var han mest van vid att producera Rockabilly vilket gjorde att han 

tillsammans med bandet fick experimentera med olika metoder för att uppnå ett önskat 

soundideal. Bandet var i förväg eniga om att de ville efterlikna ett rep i sin inspelning, att det 

gärna fick låta lite skitigt. Trummisen i bandet hade själv önskat att någon annan skulle spela 

in trummorna på grund av bristande självförtroende, men detta var producenten emot. Det 

fanns inga krav på prestation, menar R6.  
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5.6 Riktig punk? Mainstream? Sell-outs? 

5.6.1 Band som ändrar sound – mainstreampunkens sound 

Både R1 och R4 anser att punkband som rör sig mot ett mer polerat ljudideal kan sluta upp 

med ett annat sound som inte längre uppfattas som punk. R1 menar att musiken kan förändras 

så pass drastiskt hos ett band att de inte är längre uppfattas som samma band. Det är R1s 

personliga åsikt och menar att alla får tycka olika kring punkens sound. R1 är ändå positiv till 

att punken utvecklas i form av ljudideal och ljudkvalité: 

 

”Det vanligaste människor brukar säga om punk är ju att punk är att vara sig själv, så om du är den som spelar 

punk och du är den som vill ha det bra inspelat så absolut. Sen såklart finns det vissa som ”nej men sånt är sell-

out”, men de människorna kan dra åt helvete.” (Respondent 1, Örebro, 15 oktober 2017) 

 

R1 finner att soundet och ljudkvalitén på punk-musiken har blivit bättre med tiden, att det har 

blivit mer radiovänligt. Dock är det inget som beskriver att ett band har blivit mainstream 

eller att nya moderna punkband skulle vara mainstream på grund av ett polerat sound. R2 

anser dock att det finns kommersiella band som Green Day och Blink-182 och att deras sound 

är välproducerat. Däremot sätter inte R2 mainstream-stämpeln på dessa band. R6 finner att 

kommersiella band är professionella musiker, och därför skapas ett mer polerat sound hos 

dessa. Dock är det inget som berättar att bandet är mainstream, bara för att de är duktiga 

musiker. 

 

5.6.2 Punken som subkultur – en livsstil 

R4 tycker däremot att man då kan skilja på musiken och subkulturen. Ett band som inte spelar 

punk kan alltså fortfarande vara punk om de klär sig rätt, har samma attityd, och värderingar 

som punken. En sådan attityd strider ofta emot normen, menar R4. R2 finner också att det är 

svårt att skilja på om det är soundet eller attityden som avgör vad som är punk och inte. R2 

anser att det är de som värdesätter punkens ursprung som startar konflikten och håller den vid 

liv genom att se ned på det som är modernt eller ”mainstream”. 

 

 



25 

 

5.6.3 Det politiska budskapet och avgörande principer – vad som 

gör ett punkband mainstream eller sell-out 

R1, R2, R3, R5 och R6 finner att det politiska budskapet har en funktion i punken, men på 

olika grunder. R2 uttrycker sig om att det politiska budskapet tillhör de äldre punkidealen, att 

det inte behöver vara så idag. R3 säger att ett sådant budskap inte alls behöver existera i 

musiken för att spegla genren punk. R1 och R5 å andra sidan menar att det politiska 

budskapet har större vikt i genren. R5 finner att det är lättare att relatera till punken om den 

förhåller sig till sina rötter, medan R1 tycker att budskapet avgör om vad som är punk och 

inte. R1 uttrycker sig om att Skatepunk inte är en riktig punkgenre då den inte förhåller sig till 

ett politiskt budskap. Därför vill R1 hellre kalla det för Skaterock. Det är ett sådant budskap, 

hellre än soundet och ljudkvalitén, som avgör om vad som är punk, menar R1. R6 ser det 

politiska budskapet som en grundpelare för punken, men att man måste få tycka om musiken 

även om budskapet inte finns där. R6 ser även det politiska som en större faktor i London-

punken, och menar att den kan vara svår att relatera till om man inte är uppvuxen där. Istället 

fungerar ilskan i musiken som en motrörelse mot ett sorts system, vilket kan vara olika från 

band till band. Ilskan mot systemet ska finnas med på något sätt, menar R6. Det existerar 

alltså fler faktorer än endast soundet som avgör om ett punkband spelar ”riktig punk” eller ej. 

Ett politiskt budskap kan därför vara avgörande enligt vissa fantaster.  

 

R5 tycker inte att ett band måste förhålla sig till några principer för att vara punk. Fantasterna 

kan ibland anse att det är fel att blanda pop med punk, ett mer kommersiellt sound som Green 

Day har, vilket R5 inte håller med om. Man gör musik för att det är kul. Band som har slagit 

igenom har fått en möjlighet att tjäna pengar på sin musik, vilket är något fansen inte kan 

relatera till då de inte suttit i samma sits. Därför skapas någon form av stämpel att ett band är 

mainstream eller sell-out.  

 

”Och är man fortfarande en punkig person och spelar i Green Day, ja då spelar Green Day fortfarande punk.” 

(Respondent 5, Falun, 9 november 2017) 

 

R1 är skeptisk till ordet sell-out och menar att det betyder att någon säljer ut sina principer. 

Har inte bandet som princip att låta på ett visst sätt och att inte tjäna pengar på musiken så är 

de inga sell-outs bara för att de har slagit igenom.  
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R5 delar upp musiken i två olika kategorier; underground och mainstream. 

Undergroundmusik innefattar genrer som punk, metal, och hårdrock. Mainstream innefattar 

istället jazz, blues, folk, pop och dylikt. R5 förklarar att den här debatten om vad som är 

riktigt eller ej grundar sig hos fantasterna inom undergroundscenen. I sådan musik kan det 

skapas konflikter eller argumentationer om nya band inom underground inte förhåller sig till 

de andra bandens principer; i form av sound, ljudideal, produktion och dylikt. Detta tankesätt 

uppstår inte i mainstreammusik, menar R5: 

 

”Jag har inte upplevt att det här, att den liksom konflikten finns i mainstreamvärlden, om man ska kalla den för 

det. Jag har aldrig liksom hört en folkmusikartist som har sagt ”nej men hur fan kan du kalla det här för 

Bluegrass?!” liksom. Det händer ju bara inte.” (Respondent 5, Falun, 9 november 2017) 

 

Soundet har alltså enligt R5 en funktion för vad som är mainstream eller inte, men att det 

grundar sig hos undergroundfansen. Däremot kan även mainstream/sellout-stämpeln grunda 

sig i andra principer, såsom att punkband blir mer kommersiella och börjar tjäna stora pengar 

på sin musik. Det visar att det finns fler principer utanför soundet som avgör om ett punkband 

är mainstream eller ej. 
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6. Analys 

I detta avsnitt kopplas teori och resultat samman för att uppnå en djupare förståelse av det 

empiriska materialet. Teorin kommer att tillämpas i samma ordning som den presenterats i 

tidigare teori-avsnitt. Analysen delas in i två segment där vardera besvarar en av 

forskningsfrågorna. 

6.1 Vilka tekniska och kulturella faktorer bidrar 

till punksoundet? 

6.1.1 Soundidealet och inspelningsmetoden 

Oavsett hur respondenterna väljer att titulera soundets ideal så visar deras svar att det existerar 

någon form av utveckling av det. Ord som skräpigt, simpelt eller rått relaterar respondenterna 

till tidiga band från punkens rötter. Både tidigare forskning och respondenternas svar pekar på 

att dåtidens tekniska begränsningar är en stor faktor till punkens sound, ett bidrag till det 

skitiga och smutsiga i soundet. Det är därför ett ideal som fortfarande kan existera i dagens 

punk, men att det ändå inte måste göra det. Det handlar istället om hur viktigt punkens rötter 

är för individerna inom genren, och hur man vill implementera det i musiken. Likt den noise-

teori Varése berättar om; att intentionen aldrig är att ta död på musikens rötter, man utvecklar 

den istället med hjälp av rötterna (Cox, Varése, 2004). Valet av inspelningsmetod och teknik 

kan också ha en koppling till att förhålla sig till punkens rötter. Anledningen till att vissa 

respondenter väljer att spela in alla instrument samtidigt kan vara för att det var så man gjorde 

förr då tiden eller tekniken inte fanns till, återigen att man vill förhålla sig till punkens rötter. 

Detta val av metod bidrar alltså med ett sound som man lättare relaterar till punken, eller så 

kan det bara vara en principsak, att det är så man går tillväga för att vara punken sann utan att 

tänka på hur resultatet kommer låta. 
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6.1.2 En utveckling – en motreaktion 

Russolo beskriver att den tekniska utvecklingen påverkar den musikaliska utvecklingens 

skapande av nya ljud och ljudideal (Cox, Russolo, 2004). Den musikaliska utvecklingen 

väcker även motreaktioner på nya ljudideal, att man vill gå tillbaka till rötterna. För varje nytt 

steg man tar framåt så finns det alltid något som tar ett steg bakåt. Det behöver inte bara 

handla om musikens sound, det kan även handla om tv-serier, film, och mode som inspireras 

av en tid från förr. Klädstilar eller frisyrer från förr kommer tillbaka, på samma sätt som att 

äldre ljudideal kommer tillbaka. Nu är det dock soundet som det forskas om. Då är frågan om 

detta sker för att provocera de som lyssnar på kommersiell musik, likt det R6 nämnde i 

resultatavsnittet? Dale (2012) nämner i tidigare avsnitt att undergroundpunken har som syfte 

att provocera den kommersiella lyssnaren med sin musik, men hur effektiv provokationen är 

helt beroende på vad lyssnaren anser är provocerande. Russolo nämner att hur man uppfattar 

musik beror på ålder och livsstil, vad man är van vid. På så sätt kan även motreaktionen 

utvecklas; t.ex. att under ett decennium är 80-talets sound en motreaktion, nästa decennium är 

det 90-talets sound som är motreaktionen, och så vidare… Motreaktionen kan utvecklas för 

att de människor som skapar den utvecklas och kanske ändrar sitt tycke om olika sound. Detta 

är dock inget som endast behöver ske i punk-musiken, utan i all musik. 

6.1.3 Producentrollen 

De respondenter som också är producenter är eniga om att sätta bandet eller artisten i fokus. 

Det är inte rätt av producenterna att sätta sin egen prägel på musikernas verk. Sett till Gullös 

(2010) tredimensionella modell tillämpar alltså respondenterna coachande och förstärkande 

strategier i sin producentroll. R2 framstår som den mer aktive producenten då hen är med i 

bandet själv och alltid är med på plats när produktionerna sker. Det verkar också vara något 

som är mer vanligt idag då inspelningsutrustning är så pass tillgängligt och billigt att vem som 

helst kan bli producent. Det är en stor skillnad om man jämför med analysen skriven av 

Bennett (2015) där bandet Sex Pistols inte hade någon som helst kunskap av inspelningsteknik 

att producenterna tog över och styrde produktionen efter sina egna regler.  

 

Huruvida producenterna är dokumenterande eller gestaltande i sina produktioner är upp till 

bandet eller artisten de producerar. R6 berättade att de ville efterlikna ett rep i sin inspelning, 

att det gärna fick låta lite skitigt.  



29 

 

På så sätt fick deras producent alltså producera utefter en dokumenterande karaktär för att 

efterlikna soundet av bandets rep. Valet av hur soundet ska vara är alltså främst upp till bandet 

eller artisten. Dock kan producenten behöva göra egna val av vilken väg de ska gå i form av 

inspelningsmetod och teknik. Om bandet eller artisten inte har några tydliga mål om hur de 

vill att soundet ska vara så kan det vara så att producenten väljer att producera utefter en 

gestaltande karaktär; att de försöker uppnå en så välljudande produktion som möjligt, eller 

utgå från sina egna ideal. Producenten kan ju också utgå ifrån egna influenser och välja 

inspelningsmetod, teknik och val av efterarbete beroende på vad bandet eller artisten spelar 

för genre. Där har producenten valet att vara dokumenterande även om bandet inte har givit 

några riktlinjer. 

6.2 Vad är soundets betydelse för skillnaden 

mellan ”riktig punk” och det som är mainstream? 

6.2.1 Band som ändrar sound, och blir mainstream 

Vissa respondenter anser att punkband som rör sig mot ett mer polerat och välljudande sound 

kan sluta upp med ett annat ljudideal som inte längre uppfattas som punk, att det inte längre är 

samma band som spelar. Där kan man också skilja på, som tidigare nämnt, musiken och 

subkulturen; punk är en attityd. Att punkband rör sig mot ett mer polerat sound som kan 

påminna om en helt annan genre, eller något som är mainstream, kan kopplas till Russos och 

Warners teori om noise-komponenten som urskiljer olika ljud (Cox, Russo, Warner, 2004). 

En tolkning på detta är att noise-komponenten är olika sorters färgning av ljud. Färgningen 

används på olika sätt i genrer för att skapa olika soundideal; att punken har dålig ljudkvalité 

och låter skräpigt t.ex., eller att pop-musik låter mer polerad och välproducerad. Det som 

alltså händer med punkband som eftersträvar ett mer polerat sound är att de använder 

färgning/noise på ett annat sätt än tidigare. Möjligtvis upplever banden att de inte längre 

behöver anpassa sig efter punkens rötter. Likt allting runt omkring oss utvecklas även 

musikerna i band. De finner nya ideal och inspireras jämt av nya saker jämt, därför kan 

ljudideal ändras hos band eller artister. Som band så kanske man tappar intresset av att spela 

samma sorts musik hela tiden. R2 nämner att soundet kan variera beroende på vad bandet, 

skivbolag och konsumenter/fans har för tycke och vilja kring soundet.  



30 

 

Skivbolag kan ibland tala om för band och artister vad de ska spela för musik och vilket sound 

de ska ha för att locka fler konsumenter, en bredare publik. Utefter vad fansen vill höra kan 

band och artister anpassa sitt sound; fans kanske väljer att ta avstånd om bandet eller artisten 

ändrar sound till något de vanligtvis inte spelar, fansen kan även ta avstånd om de tröttnar på 

bandets/artistens musik. Då måste bandet/artisten anpassa sitt sound för att vinna tillbaka 

fansen. Det är en balansgång om hur man som band eller artist vill förhålla sig, till vilka och 

varför spelar man musik. Spelar man den musik man tycker om för att det är kul, eller kan 

man spela vad som helst bara för att tjäna pengar? Därför kan fans ibland tycka att band blir 

mainstream när de ändrar sitt sound till något som är mer polerat. Dock anser R1 och R2 att 

ett polerat sound inte måste innebära att ett band blir mainstream, det är en produkt av 

musikens utveckling. 

6.2.2 Avgörande principer 

I tidigare stycken har respondenterna uttryckt sig om att man inte behöver förhålla sig till 

några särskilda principer för att skriva punk-musik. Respondenterna ser positivt på punk-

musikens utveckling, att ett band inte måste vara mainstream när deras sound utvecklas, men 

på olika plan finner de att det existerar ingredienser som punken bör innehålla för att vara 

”sann”, som t.ex. ett politiskt budskap. De är ändå överens om att man i slutändan ska få tycka 

om vad man vill och att det inte måste finnas några principer att följa. Det intressanta är att 

alla respondenter finner att punken bör innehålla nån form av ingrediens för att definiera 

genren, men att inga principer bör följas. Det kan uppfattas som att de motsäger sig själva. 

Det kan vara så att det ändå finns något specifikt i punken som lockar respondenterna till att 

lyssna, något som sticker ut ur mängden, men att de inte tänker på det. R1 anser t.ex. att 

punkgenrer som inte har ett politiskt budskap inte är riktig punk, dock har inte det något med 

soundet att göra. Det är vanligare att punksoundet har en sämre ljudkvalité, men det är inget 

som avgör om vad som är riktig punk eller mainstream, menar R1. Å andra sidan finner R5 att 

debatten grundar sig hos undergroundfansen. De finner att band som inte följer 

undergroundscenens principer kring sound, ljudideal, produktion och dylikt är mainstream. 

Dock är detta inget som uppstår bland mainstreamfansen, menar R5. Soundet har alltså en 

betydelse för vad som är riktig punk och vad som är mainstream, men bara hos en del av 

fansen, det är inget som är generellt. R1 visar att det finns mer än bara soundet som avgör om 

vad som är riktig punk och inte, som t.ex. det politiska budskapet.  
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Det kan vara så att det bör finnas vissa riktlinjer för att definiera en genre, annars skulle 

genren vara svår att namnge och definiera. Det är dock olika faktorer som avgör punken och 

som fans relaterar lättast till, om det är soundet eller ett politiskt budskap. 

6.2.3 Mainstream och Sell-out 

Att ett band skulle vara mainstream eller sell-out för att de växer i popularitet eller tjänar stora 

pengar är något respondenterna inte håller med om. Banden har fått möjligheten att tjäna 

pengar på sin musik, något de tycker är kul. Vem som helst skulle ta den chansen om samma 

möjlighet var given, enligt R5. Varför fantaster börjar kalla sådana band för mainstream eller 

sell-out kan tolkas som att det beror på avundsjuka eller att bandet inte förhåller sig till 

rötterna, att punkband var fattiga förr. Musiken utvecklas, och det gör även människans 

uppfattning av musik. Tycke och smak förändras hos musikerna och fantasterna som lyssnar. 

Varför ska det då fortfarande finnas en princip som säger att man inte ska kunna tjäna pengar 

på sin musik? Här kommer man tillbaka till de avgörande principerna som formar punk-

genren och att pengafrågan skulle kunna vara en av dem. Det kan vara så att fantasterna 

behöver hitta nya fel hos band för att kunna peka ut dessa som mainstream, kanske för att 

debatten börjar dö ut. Varför skulle då pengar vara ett fel? Band som Sex Pistols eller The 

Clash har en gång slagit igenom, och de har tjänat pengar på sin musik och blivit erkända som 

musiker. Är de mainstream då också? Även äldre band som dessa uppfattas ha det sound som 

många relaterar till punken, så är det verkligen soundet som avgör om ett band är mainstream 

eller ej? Det är då svårt att säga om det är just soundet som är den avgörande faktorn. 

6.3 Sammanfattning av analys 

6.3.1 Vilka tekniska och kulturella faktorer bidrar till 

punksoundet? 

Att punk-musiken ibland uppfattas som skräpig eller skitig beror på dess rötter. Förr i tiden 

hade inte alla punkband tillgång till bra inspelningsutrustning vilket resulterade i en sämre 

ljudkvalité. Valet att spela in alla instrument samtidigt är också något som tillhör punkens 

rötter. Detta är något som dagens band fortfarande förhåller sig till, det är ett sound som man 

lätt relaterar till punken. Brist på bra inspelningsutrustning, och att spela in alla instrument 

samtidigt som inspelningsmetod, är tekniska faktorer som bidrar till punksoundet.  
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Anledningen till att förhålla sig till punkens rötter kan uppfattas som en motreaktion på 

dagens musik och dess utveckling. Det är svårt att säga hur effektiv provokationen är för de 

som lyssnar på kommersiell musik då alla individer upplever provokation på olika sätt. Likt 

att musiken utvecklas så kan även motreaktionen utvecklas, att det är olika ljudideal olika 

långt bak i tiden man vill gå tillbaka till. Motreaktion och provokation kan då ses som 

kulturella faktorer för punksoundet. Valet av hur soundet ska vara är främst upp till bandet 

eller artisten som produceras. Det är det som avgör vilken roll producenten ska agera; 

dokumenterande eller gestaltande. Beroende på vad bandet eller artisten har för mål med 

produktionen, om de vill ha ett välproducerat sound eller kanske ett skitigt sound, anpassar 

producenten sin roll utefter det. En gestaltande roll skulle kunna innebära ett mer 

välproducerat sound, medan en dokumenterande roll kanske innebär ett skitigare sound som 

t.ex. ska efterlikna ett av bandets rep. Om bandet eller artisten däremot inte har några tydliga 

mål kan producenten välja om den vill vara dokumenterande eller gestaltande. Antingen utgår 

producenten från ett mer kommersiellt perspektiv och gör en så välljudande produktion som 

möjligt, eller så går den utefter egna influenser av bandets eller artistens genre. Därav kan 

soundet variera; vill bandet ha ett skitigt sound så ser producenten till att soundet blir skitigt. 

Producentrollen är också något av en teknisk faktor för punksoundet.   

6.3.2 Vad är soundets betydelse för skillnaden mellan ”riktig 

punk” och det som är mainstream? 

Vissa punkband som rör sig mot ett mer polerat sound i sina produktioner använder 

färgning/noise på ett annat sätt än tidigare. Dessa band kan därför ibland ses som mainstream 

då fansen inte längre känner igen soundet eller genren, de ser negativt på det. Anledningen till 

att vissa band ändrar sound kan vara för att musikerna som individer utvecklas och vill 

förhålla sig till något annat. Det kan också vara utomstående aktörer, såsom skivbolag och 

fans, som berättar vad bandet ska ha för sound. T.ex. att ingen vill lyssna på ett smutsigt 

sound i dagsläget. Dock finner några respondenter att ett polerat sound hos punkband inte 

måste betyda att bandet blivit mainstream. Det uttalas om att punken inte måste följa några 

principer för att vara punk, men att det bör finnas riktlinjer för att definiera genren. Det kan 

exempelvis vara ett skitigt sound, eller ett politiskt budskap som är olika faktorer som 

definierar och relateras till punken för olika individer. Det är vanligare att punken har en 

sämre ljudkvalité, men det måste inte vara så för att vara punk.  
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Istället är det undergroundfans som anser att band bör följa vissa principer kring soundet för 

att vara punken sann, och det är de som driver debatten. Varför fantaster börjar kalla band 

som växer i popularitet för mainstream eller sell-out kan bero på avundsjuka eller att bandet 

inte förhåller sig till rötterna, att punkband var fattiga förr. Det kan vara så att fantasterna 

behöver hitta nya fel hos band för att kunna peka ut dessa som mainstream, kanske för att 

debatten börjar dö ut. Därför är svårt att avgöra om soundet verkligen är det som avgör om 

punkband är mainstream eller ej. Det finns mycket mer än bara punkens sound som avgör om 

ett band är riktig punk eller mainstream. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

7. Diskussion 

Det är olika vad individer relaterar till punken, därav uppstår olika förhållningsätt. Dock är 

det något som existerar hos fler musikgenrer än endast punken. Alla musikgenrer har ett 

ursprung och ett sound som beskriver genren som även utvecklas med tiden, frågan är bara 

hur man förhåller sig till soundets rötter, och hur viktigt det är. Att ett sound utvecklas till 

något annat skapar funderingar och diskussioner kring fansen, men det är inget som endast 

existerar hos punken, och musikernas intentioner är nog inte att skapa en debatt. Debatten 

växer fram hos fansen, vem som har rätt och vem som har fel, en grupptillhörighet skapas, likt 

vilket fotbollslag man ska hålla på.  

 

Resultaten har bidragit med en djupare förståelse om hur individer uppfattar musik, hur man 

beskriver en genre och varför en genre är som den är. Resultaten har även bidragit med insikt 

i hur ljudideal formas, tankesätt bakom teknik och inspelning, och hur viktigt en genres rötter 

är för genrens sound. Den första forskningsfrågan besvarades väl då resultatet har pekat på 

tekniska och kulturella faktorer som bidrar till punkens sound, vilket var syftet med 

forskningsfrågan. Den andra forskningsfrågan har också besvarats då soundet har visat sig 

vara en faktor för vilka punkband som är mainstream/sell-out. Dock är det inte alla 

punkfantaster som håller med om det: andra faktorer som t.ex. avsaknaden av ett politiskt 

budskap i sin musik kan avgöra om ett band är riktig punk eller inte. Även det är en 

individuell tanke kring fantasterna, likt ovanstående relaterar man olika till vad som är punk.  

Om studien skulle göras om på nytt så skulle intervjufrågorna behövts formulerats bättre så att 

data hade blivit mer precis för forskningen. Intervjuerna som gjordes i tidigt skede gav 

mycket intressant data, men mycket skulle platsa bättre i en annan sorts studie. Olika teorier 

kring genretillhörighet hade också gynnat analysen av den andra forskningsfrågan för att 

uppnå ett djupare svar. Fortsatt forskning skulle kunna ta upp liknande forskningsfrågor, men 

inom andra musikgenrer som kanske har haft en liknande uppkomst som punken eller där det 

existerar liknande debatter kring mainstreamfrågan.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor  

Frågor till fans/fantaster: 

• Hur skulle du beskriva punk-musikens sound?  

• Vad tror du bidrar till att punken låter som det gör?  

• Har du spelat i punkband? Bonusfråga 

• Har ni spelat in i studio? Bonusfråga 

• Hur gick det till i studion? Bonusfråga 

• Finns det någon konflikt mellan ”riktig punk” och det som är mainstream? 

• Vad är det som gör punk till ”riktig punk”?  

 

Frågor till artister/band: 

• Hur skulle du beskriva punk-musikens sound?  

• Vad tror du bidrar till att punken låter som det gör?  

• Vilken sorts punk spelar ni/du? 

• Vad är det för sound? 

• Vilka influenser har ni/du? 

• Har ni spelat in i studio?  

• Hur gick det till i studion?  

• Vad används för teknik?  

• Hur fungerar producenten?  

• Influenser i studion? Ideal av sound? 

• Finns det någon konflikt mellan ”riktig punk” och det som är mainstream? 

• Vad är det som gör punk till ”riktig punk”?  
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Frågor till producenter: 

• Hur skulle du beskriva punk-musikens sound?  

• Vad tror du bidrar till att punken låter som det gör?  

• Hur agerar bandet/artisterna i studion?  

• Kan du beskriva processen och rollfördelningen kring inspelning och mixning? 

• Har du några egna ideal eller influenser kring inspelning, och mixning? 

• Hur går efterarbetet av det inspelade materialet till? Fria händer till eget skapande? 

Bevara en autentisk ”live-känsla”? Gör pålägg, och andra knep, utan bandets vetskap? 

 


