
 

 

 

5LI01E Examensarbete i litteraturvetenskap, master, 30   

högskolepoäng   

Master’s thesis in comparative literature, 30 credits 

Oi! Oi! Oi? 
- en kulturkritisk studie av 

identitetsframställningen i Oi!-punken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Björn Bradling 

Handledare: Piia Posti 

Examinator: Peter Forsgren 

Termin: HT15 

Ämne: Litteraturvetenskap 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 5LI01E 



  
 

i 
 

Abstract 
This master’s thesis suggests that Oi! - lyrically – gives voice to a youth community 

whose identity lies in everyday working class life. The identity in question is based 

upon class, gender, sexuality, nationality, and community awareness. As these are 

intertwined, the thesis shows a more complex genre than that of Matthew Worley’s “Oi! 

Oi! Oi!: Class, Locality, and British punk”.  

 

On the other hand, using the above categories - derived from the studies of Kathryn 

Woodward – allows this essay to detect a genre identity made from a distinct “the 

Same” and “the Other” – us and them, as described by Stuart Hall. The latter consists of 

members of the middle and upper classes along with all kinds of intellectuals. “The 

Same” is based upon a common belonging to the working class and its local 

communities, but also on nationhood. On the contrary, the male gender in general and 

the male sexuality in particular adds to the idea of Oi!´s “the Same”. In contrast to the 

idea of “the Same”, Stephen Greenblatt’s idea of dissonance works to explain cracks in 

the façade of Oi! as explained in the spatiotemporal discourse. 

 

Moreover, Oi!’s “the Same” is quite alike the subaltern of Antonio Gramsci. This 

concept suggests that the members of the proletariat are too unaware to be ideologically 

enlightened and therefore their culture expresses the way of working class life as it is, 

complete with eventual moral flaws. Whereas Gramsci uses the subaltern as a 

description of the rural proletariat of southern Italy and suggests folklore as the cultural 

outcome of that particular discourse, this essay aims to use it similarly but with Britain 

of the 1980’s and Oi! at its focal point. 

 

Furthermore, this essay describes the “Circuit of Culture” - as explained by Woodward - 

and puts Oi! into that model, which enables an understanding of the genre as an 

expression of produced, consumed, regulated, and represented identity. 

 

In conclusion, this master’s thesis do not refute Worley´s description of Oi! as a socio-

economic product, but rather adds to that by intertwining Woodward´s categories. The 

intersectional understanding of Oi! states that class, gender, community, sex, and 

nationality work together to create a genre, which represents a Gramscian subalternative 

proletariat. However, Hall’s “the Other” makes it perfectly clear that there is a distinct 

gap between Oi! and white power-music, which is also proved - throughout the essay -  

by the two genres regard to whiteness studies. 

 

 

Nyckelord 
Oi!, punk, identitet, etnicitet, arbetarklass, skinheads, genre, vit makt, den Samme, den 

Andre, den subalterne 
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1. Inledning 

I artikeln ”Misunderstood or hateful? Oi!s rise and fall” intervjuas Oi!-genrens kanske 

främste förkämpe – musikjournalisten Garry Bushell. Denne beskriver Oi! som det 

brittiska sena 1970-talets ”real thing” i kontrast till den musik som kritikerna fokuserade 

på, vilken ”dropped literary references you wouldn't have got if you didn't have a 

masters' degree”.1 Med denna uppsats hoppas jag vända på steken genom att tvärtom 

låta Oi!-genrens texter bli föremål för just masterstudier. Uppsatsen är inte tänkt som ett 

försvarstal för en missförstådd genre, utan snarare som en fram till nu saknad 

beskrivning av Oi!-lyriken och en beskrivning av genren ifråga som en spegel av den 

kultur den uppstod och utvecklades i. 

 

Oi! som benämning på den punk som tydligast identifierade sig med 

arbetarklassungdomens vardagliga livsvillkor stadfästes av just musikjournalisten Garry 

Bushell på tidningen Sounds. Denna utgjorde en kontrast till vad som uppfattades som 

medelklasstudenternas konstskolepunk – exempelvis The Clash – vilken ansågs sakna 

verklighetsförankring. Termen hämtade Bushell dock från Cockney Rejects låt ”Oi! Oi! 

Oi!” som i det närmaste fungerade som ett manifest för den nya punkvågen. Eftersom 

genrebenämningar av naturen är retrospektiva kunde ett flertal band med liknande 

framtoning (rocklyrik med utgångspunkt i livet på gatorna, pubarna och fotbollsläktarna 

– ofta med ett betydande, men inte uteslutande, skinheadinslag i dess publik) inlemmas i 

Oi! trots att de vid tiden betraktade sig själva som punkband. Cock Sparrer, Slaughter 

and the Dogs och Angelic Upstarts är exempel på band som dokumenterade nämnda 

vardagsliv med allvarlig utgångspunkt, medan band såsom Toy Dolls och Peter and the 

Test Tube Babies gjorde det samma med humoristisk utgångspunkt. Därmed bereddes 

dessa också plats på den serie Oi!-samlingsskivor som Bushell sammanställde, 

inledningsvis för Sounds räkning. Oi! The Album, Strength Thru Oi!, Carry On Oi!, Oi 

Oi That´s Yer Lot, Son of Oi! och The Oi of Sex samlade band som bestod av och 

spelade för medlemmar i den nya arbetarungdomskulturen, oavsett om dessa betraktade 

sig som skinheads, punkare eller helt vanliga arbetargrabbar – ”herberts”.2 

 

                                                 
1 Alexis Petridis, ”Misunderstood or hateful? Oi!´s rise and fall”. The Guardian. 2010-03-18. 
2 Garry Bushell, ”The Story of Oi!”, http://www.garry-bushell.co.uk/storyofoi.htm, 2001. 

http://www.garry-bushell.co.uk/storyofoi.htm
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Oundvikligt i en uppsats som denna är genrens förhållande till det som kom att bli 

nynazismens soundtrack. Vit makt-musiken lånar såväl musikaliskt som subkulturellt 

uttryck från Oi! och en funktion som en sådan här undersökning kan fylla är att beskriva 

förhållandet mellan dessa båda. Därmed inte sagt att detta är uppsatsens bärande 

tankegång. Matthew Worley beskriver händelserna i londonförorten Southall tredje juli 

1981 som en brytningspunkt för Oi!:s förhållande till främlingsfientligheten. Tre band 

som starkt sammankopplades med Oi!-genren - The Business, The 4-Skins och The Last 

Resort -  spelade på Hamborough Tavern när puben ifråga attackerades av 

lokalbefolkningen som i allt väsentligt bestod av ungdom av asiatiskt ursprung, vilka 

såg konserten som en fortsättning på de rasupplopp som tidigare präglat stadsdelen. 

Dagen därpå var en brinnande Hamborough Tavern förstasidestoff i tidningarna och Oi! 

presenterades som en genre som gav musikaliskt uttryck för nynazistiska och rasistiska 

skinheads. Oi! anklagades för att flirta med “the language and imagery of National 

Socialism to provide a conduit for ‘violent-racist-sexist-fascist’ attitudes to feed their 

way into popular music”.3 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka Oi!-lyriken med fokus på hur identitet(er) 

framställs, befästs och ifrågasätts. Studier kring hur identitet skapas, befästs och 

eventuellt ifrågasätts genom kulturella uttryck fyller ett syfte i sig, så till vida att de 

motverkar idén om identitet som någonting statiskt – närmast biologiskt – snarare än 

någonting föränderligt. Vidare är avsikten också att om möjligt belägga eller avfärda en 

tänkt kontinuitet som sträcker sig från punkrockens subkulturella framtoning via just 

Oi! till högerextrem vit makt-musik. Således har jag kommit fram till följande 

huvudfrågeställning: 

- Hur framställs den normativa identiteten i Oi!-genren? 

För att kunna besvara denna frågeställning ställer jag mig också följande bifrågor: 

- Hur ser kontrasten mellan ”den Samme” och ”den Andre” ut i Oi!-lyriken? 

- Går det att se någon textmässig skiljelinje alternativt kontinuitet från punkrock 

via Oi! till vit makt-musik? 

                                                 
3 Matthew Worley, ”Oi! Oi! Oi!: Class, Locality, and British Punk”. Oxford Journals: Twentieth Century 

Britsh History (2013). 20/3-2013. 

http://tcbh.oxfordjournals.org/content/early/2013/03/20/tcbh.hwt001.full#sec-4 
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- Uttrycker genren identitet på några andra sätt än genom Oi!-lyriken?4 

- På vilken social förståelse ska läsningen av Oi!-lyriken grundas? 

3. Avgränsningar 

För att få ett representativt stoff ur genren fokuserar uppsatsen på dess mest 

betydelsebärande band samt på ett tematiskt urval baserat på de identitetsskapande 

maktstrukturerna från metod- och teoriavsnittet. Yttermera är uppsatsen avgränsad 

geografiskt, varför Oi! från andra områden än de brittiska endast ägnas litet utrymme 

och endast i särskilt angelägna fall. 

 

Den serie samlingsskivor som musiktidskriften Sounds - och i synnerhet journalisten 

Garry Bushell - satte samman och gav ut under första halvan av 1980-talet, ger ett 

representativt urval av band kopplade till Oi!-genren. Däribland återfinns de tongivande 

Cockney Rejects, Angelic Upstarts, Peter and the Test Tube Babies, Cock Sparrer, 4-

Skins, The Last Resort, The Gonads och Infa Riot. Vidare är bandet Blitz att betrakta 

som det kanske mest genretypiska, medan walesiska The Oppressed är att betrakta som 

en vattendelare inom Oi! på grund av sin tydliga antifascistiska profil. Som kontrast till 

de sistnämnda kan de band som säger sig spela under parollen ”The Real Oi!” (såsom 

Close Shave, Tattooed Motherfuckers och Bakers Dozen) ställas. Band av modernare 

snitt är exempelvis Argy Bargy och Booze & Glory. 

 

4. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

För att frågeställningen ska kunna besvaras tar uppsatsen sitt avstamp i en analys av 

makt och strukturella sätt att skapa identitet i samspel, och då särskilt genom 

konstruktionen av ”den Samme” och ”den Andre”. Till dessa begrepp fogar jag också 

Antonio Gramscis idéer om ”den subalterne”. I samband med detta är viktiga teoretiska 

utgångspunkter Stuart Halls Questions of Cultural Identity och Kathryn Woodwards 

Identity and Difference, vilka här kombineras med bland annat Artur Asa Bergers 

introduktion till det kulturkritiska förhållningssättet - Cultural Criticism A Primer of 

Key Concepts – och Stephen Greenblatts idéer kring dissonans som sprickor i den 

diskursiva fasaden. Till detta kommer i forskningsöversikten också  ”whiteness 

                                                 
4 Genrebegreppet förklaras närmare framgent i uppsatsen. 
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studies”, där Jeff Werners artikel ”Att bestämma över andras kroppar" märks särskilt,  i 

syfte att ge en bakgrund till Oi!-punkens förhållande till vit makt-musiken. För att få ett 

balanserat sammanhang kring de identitetsskapande och -befästande företeelser som 

presenteras hos Hall vänder jag mig till intersektionaliteten för att beskriva förhållandet 

dem emellan, samt till John Frows Genre för att sätta detta i ett genreteoretiskt 

sammanhang. 

 

4.1. Identitetsskapande motsatspar och dissonans 

Kathryn Woodward är konkret när hon beskriver identiteter som producerade av dess 

motsatser och talar om inkludering och exkludering (”insiders and outsiders, us and 

them”). Hon exemplifierar med motsatsparen man/kvinna, svart/vit, straight/gay, 

frisk/sjuk och normal/avvikande.5 Woodward beskriver vidare identiteten som beroende 

av nationalitet, etnicitet, kön, social klass, lokalsamhälle (på engelska; community) och 

sexualitet.6 Dessa kategorier är också vad som utgör lejonparten av min analys i det att 

jag undersöker hur dessa samspelar intersektionellt i Oi!-lyriken. Eftersom 

identitetsbestämmarna ifråga kan kontrastera varandra kan resultatet bli identiteter som 

inte är enhetliga eller till och med fragmenterade. Identitetskriser uppstår när tidigare 

stabila gruppidentiteter förändras i takt med sociala, politiska och ekonomiska 

förändringar.7 När kategorier såsom de woodwardska beaktas i samspel blir analysen 

intersektionell till sin karaktär. För att förstå identitet trots dess eventuella brist på 

enhetlighet är Stephen Greenblatts idéer om dissonans en väg att gå.  

 

Rent praktiskt går jag till väga som så att jag närläser Oi!-lyriken för att i enlighet med 

Greenblatts dissonansteori kunna hitta de kulturella avtryck som finns i texterna. 

Greenblatt menar att kulturkritikerns främsta strävan är att avtäcka fler än de diskursivt 

dominerande rösterna i ett verk. Han exemplifierar med William Shakespeares The 

Tempest i vilken den närläsande kulturkritikern, utöver kolonisatörernas röst, också kan 

få syn på den förtryckte slavens röst. En grundförutsättning för en kulturkritisk 

förståelse, menar Greenblatt, är att läsaren höjer sig från texten och ämnar se dess 

samband med de vanor, institutioner och värderingar som den kultur den är tillkommen 

                                                 
5 Kathryn Woodward, Identity and Difference. London 1997,  s. 2 
6 Häri tar också analysdelen av min uppsats sin utgångspunkt. 
7 Woodward. s. 1 
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i hyser.8 I fallet Oi! är denna greenblattska kultur den thatcheristiska diskursen som 

etablerades i Storbritannien på det tidiga 1980-talet för att därefter prägla just vanor, 

instititutioner och värderingar fram till idag.  

 

För att få fler röster än en och alltså kunna rama in Oi! läser jag texter från flera olika 

band som historiskt sett har sammankopplats med Oi!-musiken. Därmed använder jag 

mig av genrekonstruktionen, vilken förtydligas i avsnitt 4.5. på sidan 9, för att kunna se 

huruvida detta är att betrakta som relevant för Oi! som helhet. Greenblatt ställer ett antal 

frågor, vilka utgör andra delen av min frågeställning samt ligger till grund för vad jag 

letar efter i texterna, tillsammans med de kategorier som Woodward listar som 

identitetsskapande (i relation till begreppen den Samme, den Andre och den 

subalterne).9 Jag läser alltså Oi! tematiskt och inte kronologiskt eller med specifika band 

i åtanke.  

 

Den här undersökningen behandlar sångtexter. De flesta sådana uttrycker bara en röst, 

varför de är ensidiga i sitt åsiktsuttryck. Sådana textliga monologer uttrycker just 

ensidighet, medan flera röster – dissonans – kan ge en bredare förståelse för kulturen 

texten är skapad i. I en undersökning av prosa hade dialogismen, alltså en studie av 

verkets olika gestalter, kunnat bryta denna ensidighet, men detta är ogörligt i studiet av 

rocklyrik. Istället använder jag mig av genreteori för att få syn på eventuella sprickor –

med Greenblatts vokabulär; dissonans – i den fasad som utgör Oi!:ens framtoning.10 

Den eventuella dissonansen i Oi!-genren kan på detta sätt läggas i dagen.  

 

4.2. Kulturkritik och the Circuit of Culture 

Kulturkritikern Arthur Asa Berger hävdar att dissonansen i litterära verk bevisar hur den 

kulturella och sociala miljön - tillsammans med tidigare texter - påverkar, medvetet eller 

ej, författaren.11 Att det av människan skapade är kulturellt betingat, är en möjlig 

sammanfattning av den kulturkritiska idéen. Ett kulturkritiskt perspektiv ger öppningar 

för att förstå ett verks ideologiska laddning, oavsett om denna är explicit alternativt dold 

                                                 
8  Stephen Greenblatt, ”Culture”. I Frank Lentricchia & Thomas McLaughlin (Red.), Critical Terms for 

Literary Study,.Chicago 2010. s. 226-230 
9 Kategorierna redogörs för senare i detta stycke. 
10 Greenblatt s. 226 
11 Arthur Asa Berger, Cultural Criticism A Primer of Key Concepts. Thousand Oaks, USA: SAGE 

Publications, 1995. s. 35f 
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– eller ens medveten.12 Yttranden formas av tidsandans definierande tankar, menar 

Michel Foucault, snarare än av individens egenhet. Således är en hundraprocentig 

enhetlighet i yttranden - kulturella uttryck, såsom litteratur - sällsynta. Istället för tanken 

att det är författarens individualitet som avgör uttrycket i dennes alster, är det diskursen 

- alltså summan av samtliga samhälleliga och kulturella bakomliggande orsaker – som 

styr textuttrycket, yttrandet.13 Min avsikt är att visa hur Oi! ger kulturell resonans för 

just den dominerande tidsandan och den diskurs som var dominant under denna tid. 

 

Jag har utöver närläsningen av Oi!-punkens texter också ställt mig frågan huruvida Oi! 

uttrycker kulturell identitet på annat sätt än genom just låttexterna. Således använder jag 

mig av modellen ”Circuit of Culture” för att få syn på hur identiteten hänger samman 

med representation och konsumtion. Circuit of Culture utgår från att identitetsbärande 

texter och artefakter skapas inom en process bestående av produktion, identitet, 

representation, reglering och konsumtion. Identiteter produceras, konsumeras och 

regleras alltså inom en kulturell sfär, där betydelse skapas genom symboler - språkliga, 

såväl som visuella - som representerar identiteten. Eftersom modellen är cirkulär är det 

möjligt att börja på alla platser i den, men även om de olika delarna är separata i 

modellen är de i praktiken tätt sammankopplade.14 

 

                                                 
12 Anna Höglund, Vampyrer En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 

1700talet till 2000-talet. Växjö 2009, s. 13f 
13 Michel Foucault, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 

1970. Stockholm/Stehag 1993, s. 12ff 
14 Woodward. s. 2 
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Figur 1: The Circuit of Culture, modell efter du Gay et al. (1997) Doing Cultural Studies: The story of the 

Sony Walkman Milton Keynes: Open University; Thousand Oaks, CA: Sage.15 

 

Modellen är funktionell, företrädesvis i samband med att jag tittar på hur Oi!-identiteten 

avspeglas bildligt på skivornas omslag, men också för förståelse för densamma 

klädesuttryck och hur detta påverkar Oi!-lyriken. 

 

4.3. Den Samme och den Andre samt vithet som social konstruktion 

Skapade av just tidsandans definierande tankar är begreppen ”den Samme” och ”den 

Andre” – vi och dom – vilka finns endast till i kraft av varandra. ”Viet” kan bara 

existera om det också finns personer utestängda från detsamma, på samma vis som en 

gräns bara är funktionell om det finns områden på vardera sidan om den. Det är när 

subjekt separeras som identiteter blir till, vilket alltså per definition sker i förhållande 

till någon annan. Den Andre beskrivs alltid av den Samme, vars tolkningsföreträde 

tillskriver denne en dominant position där objektet med automatik marginaliseras.16 

Relationen mellan den Samme och den Andre blir tydlig i narratologisk analys. Det är 

inte med nödvändighet så att den Andre beskrivs i negativa ordalag. Istället kan denne 

uppfattas som annorlunda och spännande – med André Janssons ord ”positivt exotisk”. 

Trots att det inte sker uttalat förstärker även en sådan bild av den Andre ”vi och dom-

konstruktionen”.17  

 

”Vi och dom-konstruktionen” fördjupas av Paula de los Reyes som talar om 

exploateringsrelationer där ett över- och underordnande alltid är närvarande. 

Maktrelationerna är till sin karaktär inte uteslutande baserade på en utgångspunkt, utan 

är ett intersektionellt samspel mellan kategorier som klass, genus och ras.18 Jeff Werner 

skriver i sin ”Att bestämma över andras kroppar” att maktrelationer definieras i lokala 

sammanhang och således är de spatiotemporalt bundna och inte universellt giltiga som 

vore de naturlagar. Werner fokuserar på vithet som ett uttryck för maktrelationer 

grundade i företrädesvis klass och genus – inte i biologisk etnicitet. Detta motsätter den 

                                                 
15 Paul Du Gay, Stuart Hall, Linda Janes, Anders Koed Madsen, Hugh Mackay & Keith Negus. ) Doing 

Cultural Studies: The story of the Sony Walkman Milton Keynes: Open University; Thousand Oaks, USA. 
16 Stuart Hall, ”Introduction: Who Needs ’Identity’?”. I Stuart Hall,  & Paul Du Gay (Red.). Questions of 

Cultural Identity. London 1996. s. 2 
17 André Jansson, Mediekultur och samhälle. Lund 2002, s. 68 
18 Paula De los Reyes, ”Intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering”. I De los Reyes, Paula & 

Kamali, Masoud (Red.). Bortom vi och dom Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 

diskriminering. Stockholm: Statens offentliga utredningar 2005:41, 2005. 
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tidiga rasforskningen som byggde på geografiska klassifikationssystem liknande Carl 

von Linnés systematisering av naturen. Raser kopplades inledningsvis samman med 

färger (den europeiska vita rasen, den afrikanska svarta rasen, den asiatiska gula rasen, 

den bruna oceaniska rasen och den röda amerikanska rasen), för att sedan övergå i 

studier av kranier varför raslära tillämpades på arkeologiskt – inte socialt – material. 

Werner redogör för hur Joseph Arthur de Gobineaus idéer bidrog till att rasifiera 

tänkandet exploateringsrelationellt. Dennes huvudtanke var att civilisationer består av 

härskare och besegrade. Härskarna var enligt de Gobineau alltid det vitare av folken. 

Vidare skriver Werner att de Gobineaus ”rasspektrum innehåller både en klass- och en 

genusaxel. De arbetande klasserna är mindre vita, inte bara i kolonierna utan också i 

Europa. Den vita rasen är i hans ögon också den mest manliga, den svarta den mest 

kvinnliga”.19 De egenskaper som kodas som vita är alltså socialt konstruerade, 

föränderliga och kan alltså variera från diskurs till diskurs. Vitheten bestäms i 

maktrelationer och har, enligt Werner, inte med hudfärg att göra, och är som 

identitetsskapande komponent endast intressant tillsammans klass-, genus och 

diskursanalyser – precis som även Stuart Hall resonerar. 

 

För att begripa identiteter måste vi, enligt Stuart Hall, se till inom vilka diskurser dessa 

har kommit till. Beroende på spatiotemporala förutsättningar och dess maktförhållanden 

kan normen som avspeglas i den Samme variera. Det som avviker från denna ger ofta 

starkare avtryck än det i normaliseringsprocessen förenande. Det avvikande - hos Hall; 

”the other” – hjälper till att normalisera förhållandet mellan den Samme och den Andre. 

”The constitutive outside” står utanför ”viet” och förstärker därigenom just detta ”vi”.20 

Jag använder Hall för att få syn på hur Oi! skapar samhörighet genom avståndstagande 

från dess antagonister. 

 

4.4. Den subalterne 

Ett alternativ, alternativt komplement till, idéerna om den Samme och den Andre finns 

hos den italienske marxisten Antonio Gramsci. Dennes begrepp ”den subalterne” 

används för att beskriva ett oorganiserat proletariat – i Gramscis fall det agrara 

syditalienska fattigfolket. Dess underordning är inte uteslutande ekonomiskt, utan likväl 

intellektuellt. Intellektualismen, enligt Gramsci, befäster statens och den ekonomiska 

                                                 
19 Jeff Werner, ”Att bestämma över andras kroppar”, Röda rummet, #3-4/2015. 
20 Hall., s. 4 
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maktens dominans, utan att använda våld. Intellektualismen upprätthåller således den 

för tillfället rådande diskursen.21 För den här uppsatsen är Gramsci viktig så till vida att 

hans teori kan förklara hur Oi! förhåller sig till arbetarklassens förakt för intellektualism 

i allmänhet och politisk teoribildning i synnerhet. Gunnar Fredriksson uttrycker det som 

att ”Gramsci kritiserar den liberale tänkaren som tror att han står över klasserna fast han 

i själva verket företräder de liberala intellektuellas intressen, intimt allierade med den 

härskande borgarklassen”.22 Detta står i bjärt kontrast till det traditionalistiska viset att 

förstå populärkultur som härstammar från Matthew Arnolds idé att högkultur är ”the 

best that has been thought and said in the world”, medan arbetarklasens kultur tillskrivs 

epitetet ”anarchy” eftersom den i Arnolds ögon representerar socialt och kulturellt 

förfall. Själva målet med kultur är för Arnold en belevad medelklass, medan 

arbetarklassens enda egentliga kulturella uppgift är att erkänna sin egen kulturella 

efterblivna särart.23 

 

4.5. Genre 

Till Greenblatts frågor och Foucaults samt Bergers resonemang om diskursens varande i 

kulturuttrycket, kommer i uppsatsen också John Frows idéer om genre. Förhåller sig 

Oi!-lyriken endast till en given mall eller tänjer och således förändrar den dess gränser? 

I kontrast till de icke-enhetliga kulturella uttrycken är genrebegreppet ett 

sorteringsverktyg som, enligt Frow, tvärtom består av högst konventionella och 

organiserade villkor som styr både produktion och konsumtion (och i förlängningen 

förståelse av) betydelsebärande texter. Genren är det verktyg genom vilket det är 

möjligt att förstå mänskligt betydelseskapande i förhållande till den aktuella diskursen. 

Frow komplicerar dock saken när han ifrågasätter gränserna för genrebildning. 

Exempelvis genom problematiseringar kring bakgrundsvetskapens betydelse för en text 

och hur många gemensamma nämnare som faktiskt krävs för att en text ska kunna anses 

tillhöra en viss genre. Likaledes går det att vända på resonemanget och hävda att det är 

texten som gör och förändrar genren i det att texten ifråga använder den, snarare än 

förhåller sig till den. Detta är främst aktuellt som verktyg för att utreda huruvida Oi! 

förhåller sig till vit makt-musik och i viss mån det svenska 90-talsfenomenet 

vikingarock. Till detta kommer också frågan om vad en genres miljö tillför. Är denna 

                                                 
21 Marcus E. Greene, Rethinking Gramsci. Routledge, Storbrittanien. 2011. s. 71 
22 Gunnar Fredriksson, 20 politiska filosofer. Norstedts. Stockholm. 2001. s. 174 
23 John Storey, Cultural Theory and Popular Culture. Harlow 2006, s. 3-4 
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rent fysisk eller består den av något icke-materiellt, och således varifrån kommer dess 

reglerande kraft?24 

 

5. Bakgrund: Forskningsöversikt som förberedelse för 

analysen 

Oi!-genren i allmänhet och i relation till identitet i synnerhet är ett inte särskilt 

välutforskat område. En artikel på ämnet existerar dock och Matthew Worleys ”Oi! Oi! 

Oi!: Class, Locality, and British Punk” är i allt väsentligt den här uppsatsens 

utgångspunkt.25 Worleys tes är att Oi!-genren är mer komplex än den (nid)bild som 

finns av densamma som rasistisk skinheadpunk.26 Artikeln strävar efter att sätta in Oi! 

och de ungdomskulturer (företrädesvis punk- och skinheadkulturerna) som omfamnade 

musikstilen i ett socioekonomiskt sammanhang. Ungdomskulturer är sociokulturella 

utrymmen för protester, menar Worley, som vill se vad Oi! bjöd motstånd mot i 

brytningen mellan 1970- och 1980-talen. ”Oi! provided a cultural form that gave voice 

to the experiences of a particular milieu of British working-class youth in a period of 

socio-economic and political change” fortsätter Worley och beskriver genren som i 

första hand - om än inte uteslutande - för och av den vita, manliga arbetarklassen.27 

 

Likaledes ser inte Worley uteslutande Oi! som en genre för de ovan nämnda punkarna 

och skinheadsen, utan också som en genre för andra subkulturer såsom de komna från 

ska- och modmusiken samt fotbollsläktarna. Resultatet blir hos Worley en genre med 

tydlig lokal förankring grundad i ”football, pubs, clubs, shops, clothes, and streets”. 

Worley fortsätter med att beskriva Oi!-genrens förhållande till rasismen och poängterar 

att vit makt-musiken i mångt och mycket uppstod som en konsekvens av och substitut 

för den apolitiska hållningen inom Oi!.28  

 

                                                 
24 John Frow, Genre The New Critical Idiom. New York, USA: Routledge. 2014 s. 5-6 
25 Det finns också en videofilmad föreläsning på ämnet av Worley från Malmö högskola, vilken också 

visats på SVT. 
26 Exempelvis beskrivs Oi! på soundtrackskivan till filmen Romper Stomper som en ”obscure musical 

genre” vars ”racist lyrics” konstituerar filmens ”aural heart of darkness”. Oi!-låtarnas ”hatred and 

despair” är ”not a relic of history but a part of here and now”, enligt Geoffrey Wright som gjort filmen. 
27 Worley 
28 Worley 
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I White Riot: Punk Rock and the Politics of Race sammanställer Stephen Duncombe och 

Maxwell Tremblay just förhållandet mellan punkkulturen och rasfrågan. Där Worley 

hävdar att det i multikulturella bostadsområden med raskonflikter fanns förutsättningar 

för överlappande ungdomskulturer, bekräftar Duncombe detta genom att beskriva 

motsatsen.29 Titeln på boken är lånad från The Clashs debutsingel “White Riot” från 

1977, som textligt sett beskriver aktiverad svart arbetarungdom i kontrast till en 

passiviserad vit dito; ”Black people got a lot of problems, but they don’t mind throwing 

a brick / white people go to school, where they teach you how to be thick / And 

everybody’s doing just what they’re told to, because nobody wants to go to jail”. The 

Clash beskriver därefter en önskan att aktivera den vita arbetarungdomen med den 

svarta diton som modell med refrängen ”White riot / I wanna riot / White riot / A riot of 

my own”.30 Låten är också i det närmaste ramen för boken, vilken erbjuder en 

insiderbild av punkens förhållande till etnicitet och sin strävan efter en faktisk vit 

identitet. Bokförfattaren Duncombe kom från en trygg medelklassbakgrund,31 startade 

punkband 1980 och kallade detta för White Noise. Duncombe beskriver det inte som 

uttryck för arisk överlägsenhet, utan som en naturlig del av det spatiotemporala 

sammanhanget - bandet bestod av vita killar och musiken lät som oljud. Han såg sig inte 

som rasist - tvärtom som för medborgerliga rättigheter för alla, oavsett hudfärg -  men 

som medveten om sin vithet, vilket han menar skiljde honom från tidigare generationer 

där den vita hudfärgen inte var någon färg alls. Istället var vitheten mer än norm, den 

var universal, och vita tänkte inte om sig själva i termer av ras. De stod över rasfrågan 

och betraktade sig själva som i det närmaste raslösa.32 Detta har kallats för 

genomskinlighetsfenomenet. Så länge vita människor umgås med vita människor är 

rasen inte utmärkande. Den rasliga medvetenheten degraderas därför till 

undermedvetenhet.33 Vit identitet har psykologiskt beskrivits som ett koncept bestående 

av en uppsättning relaterade beteenden, attityder och känsloreaktioner på frågor som rör 

ras(ism). Oavsett om den vite besitter en omedveten rasism eller medveten antirasism är 

det sällsynt att vit identitet är av särskilt stor vikt för individen. Istället är det mer riktigt 

att tala om vit medvetenhet. Upplevelesen av att vara vit har visat sig ha såväl positiva 

                                                 
29 Stephen Duncombe & Maxwell Tremblay, White Riot: Punk Rock and the Politics of Race. London 

2011. 
30 The Clash, White Riot. CBS. 1977. 
31 För tydlighets skull; i Amerika och således i andra förhållanden än de brittiska. 
32 Duncombe & Tremblay s. 3 
33 Barbara J. Flagg, Was Blind but Now I See: White Race Consciousness and the Law. New York 

University Press. New York. USA. 1998. s. 1-2 
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som negativa konsekvenser för individen; för individen oförtjänta priviliegier upplevs 

som positivt, medan skuld- och skamkänslor nämns som exempel på negativa 

konsekvenser av vitheten. Därtill kommer också irrationell rädsla för människor av 

annan etnisk härkomst.34 Cameron McCarthy menar, likt Jeff Werner, att det däremot 

inte är fruktbart att studera etnicitet utan att fokusera på den djupt rotade ojämlikhet och 

de samhälleliga motsättningar som produceras av denna. Det är inte görligt, enligt 

McCarthy, att begripa ras genom att bara studera just ras. Istället bör klass, nation kön 

och sexualitet stå i fokus även i försök att begripa sig på etnicitet och vithet, vilket 

stöder denna kulturkritiskt intersektionalistiska studies utgångspunkt i vad som kan 

sammanfattas som en ”dynamics of social and cultural stratifications”.35 Duncombe och 

Tremblay menar att punken var en möjlighet för unga vita som växte upp i ett 

multikulturellt samhälle att begripa just vari deras vithet bestod. Punken blev till en 

reaktion mot 1970-talets liberala acceptans av det mesta, varför chockvärdet i 

nazistreferenser nyttjades. Tydliga exempel är hakkorsets användande av bland andra 

Sex Pistols andra basist Sid Vicious och låttitlar som The Ramones “Blitzkrieg Bop” 

och Sex Pistols ”Belsen Was a Gas”. 36 Uttryck med nazistiska konnotationer har alltså 

funnits med redan innan Oi!-delen av punken såg dagens ljus, vilket kan vara bra för 

uppsatsläsaren att ha med sig för förståelsen av Oi! i relation till vit makt-genren som 

berörs genom Roger Sabin nedan. 

 

Sabin kommer dock till något av en “varken eller-slutsats” i sin “´I Won´t Let That 

Dago By´: Rethinking Punk and Racism” när han beskriver rasismens varande i punken 

som endast en spegel av resten av samhället, vilket stämmer överens med nämnda 

McCarthys tankegång. Att ignorera de rasistiska undertonerna i punken och dess 

historiska kontext är att inte göra de som stod emot rasismen inom punkrörelsen i slutet 

av sjuttiotalet rättvisa, argumenterar Sabin.37 En av dessa var Sham 69:s sångare Jimmy 

Pursey, vars band brukar betraktas som bryggan mellan det sena 1970-talets engelska 

punkvåg och det tidiga 1980-talets Oi!. Bandets tydliga identifiering med arbetarklassen 

                                                 
34 Lisa B. Spanierman, Nathan R. Todd, & Helen A Neville, ”Psychology”. I Towards a Bibliography of 

Critical Whiteness Studies.Center on Democracy in a Multiracial Society. s. 66-67 

 
35 Cameron McCarthy, ”Contradictions of Power and Identity: Whiteness Studies and the Call of Teacher 

Education”. International Studies of Qualitative Studies in Education. #16/2003. University of Illinois. 

USA. 
36 Duncombe & Tremblay. s. 5 
37 Roger Sabin, Punk Rock. So What? The Cultural Legacy of Punk. Routledge, London, 1999. 
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stod i kontrast till samtida “art-school-derived” punkband38 och deras ambition var, 

skriver Duncombe och Tremblay, att spela för arbetarklassens fattiga ungar.39 Gruppen 

hade, enligt Bonniers Rock Lexikon, “en fanatisk beundrarskara av mer eller mindre 

militanta skinheads” varför bandets konserter ofta slutade i tumult. Pursey uppmanade 

dock till det motsatta både från scenen och i låtar som “If the Kids are United”.40 Sham 

69 upplöstes för andra - men inte sista - gången “skrämda av sin egen publik”.41 För den 

här uppsatsens sammanhang är dock Purseys insats som producent åt banden Cockney 

Rejects och Angelic Upstarts av störst intresse.42  

 

Där Jimmy Pursey begrep sina supportrars rasism som en socioekonomisk produkt,43 

valde en annan av 1970-talets punkare den motsatta vägen. Punkbandet Skrewdriver 

från Blackpool passade ganska väl in i den första punkvågen med bland annat låtar om 

det de kallade antisocialt beteende. Efter några singelsläpp44 splittrades bandet som 

dock hade hunnit röra sig i riktning från punk- mot skinheadkulturen. När bandet 

omkring 1982 återförenades som uttalade anhängare till högerextrema rörelsen National 

Front fanns bara sångaren Ian Stuart Donaldson kvar av gruppens originalsättning.45 Det 

var med Skrewdriver som “White Power” – vit makt – blev ett musikaliskt begrepp och 

en av den nynazistiska rörelsens stötepelare. Genom att undersöka en intervju med Ian 

Stuart Donaldson från fanzinet Terminal ser Duncombe och Tremblay en offerretorik 

där punkens klassiska hatobjekt polisväsendet och musikbranschen återfinns, men nu 

tillsammans med ”big mouthed Blacks”. Hos Skrewdriver har skinheadidentiteten gått 

från arbetarsolidaritet till en vision om vit makt inom och över nationsgränserna.46 Detta 

är alltså en tydlig distinktion från den Oi!-punk som beskrivs av Worley och i denna 

uppsats. 

                                                 
38 Exempelvis kan det modinfluerade bandet The Jam och deras låt ”Art School” nämnas tillsammans 

med Sex Pistols första scenframträdande som skedde på St Martin School of Art. 
39 Duncombe & Tremblay s. 69 

 
40 1978 uppträdde Jimmy Pursey tillsammans med The Clash på den av trotskistiska partiet Socialist 

Workers Party arrangerade galan ”Rock Against Racism” i Hackney Park, London, skriver Mark Paytress 

i I Was There – Gigs that Changed the World. 
41 I mars 2016 står bandet som huvudakt på en Oi!-festival i Stockholm. De spelade även i Stockholm i 

november, 2013. 
42 Bonnier Rock Lexikon s. 1069 
43 Duncombe & Tremblay s. 69 
44 På samma skivbolag som t. ex. hårdrocksbandet Motörhead. 
45 Denne har i en intervju sagt att det var först när bandet flyttade sin bas till London som han kom i 

kontakt med färgade människor. Jämför med Duncombes upplevelser i samband med bildandet av bandet 

White Noise. 
46 Duncombe & Tremblay s. 131 



  
 

- 14 - 

 

 

Intressant i sammanhanget är Timothy S. Browns ”Subcultures, Pop Music and Politics: 

Skinheads and ’Nazi Rock’ in England and Germany”. Brown beskriver hur Ian Stuart 

Donaldson i det närmaste på egen hand spred vit makt-musiken från England till 

europeiska kontinenten (företrädesvis Tyskland) genom att skriva kontrakt med tyska 

skivbolaget Rock-O-Rama och hur den nynazistiska organisationen Blood & Honour 

medelst sin tidning med samma namn blev en inflytelserik kraft som marknadsförde 

nazistisk skinheadmusik. Donaldson såg också Tyskland som en inspirationskälla; 

Skrewdrivers konserter liknade nazistmöten eftersom publiken skanderade ”sieg heil” 

och bandet använde sig av stoff med ursprung i såväl andra världskriget och 

Nazityskland som nordisk mytologi i sitt bildspråk.4748  

 

John Clarke menar i sin ”The Skinheads and the Magical Recovery of the Community”  

att det skinheadkulturen försöker göra är att fantisera ihop ett substitut för den vita 

arbetarsamhörigheten som under efterkrigstiden hade gått förlorad. Solidariteten får 

formen, skriver Clarke, ”of mob mentality, a last resort in an economic field of 

dwindling options, exemplified by the links maintained by skinheads and football 

hooliganism”. Skinheadsens samhörighet existerar i kontrast till såväl rasminoriteter 

som sexuella minoriteter.49 Å andra sidan, fortsätter Clarke, ansåg sig skinheadsen sig 

förtryckta av fler än bara faktiska maktpoler, utan av samtliga, även inom 

arbetarklassungdomen, som tyckte sig vara förmer i den sociala hierarkin. Upplevelsen 

av att hamna mellan flera förtryckande krafter ledde oundvikligen fram till ett försvar i 

form av gruppsolidaritet. Missnöje och frustration riktades därför mot syndabocken den 

Andre.50 Stewart Home bekräftar bilden i sin Cranked Up Really High: Genre Theory & 

Punk Rock där han beskriver Oi!-genrens påstådda nationalism och sexism som en 

reaktion på idén om punk som något konstnärligt högtstående, vilken närdes av 

punkteoretiker.51 Homes idé om Oi! som denna reaktion pekar framåt mot den läsning 

av genren som gramscianskt subaltern som den här studien påvisar. 

 

                                                 
47 Se exempelvis Hail the New Dawn 
48 Brown, Timothy S.. “Subcultures, Pop Music and Politics: Skinheads and ‘Nazi Rock’ in England and 

Germany”. I Journal of Social History, #38/2004. s. 157-178 
49 John Clarke, ”Skinheads and the Magical recovery of the Community”. I Duncombe & Tremblay 

(Red.) White Riot: Punk Rock and the Politics of Race. London 2011, s. 116 
50 Ibid s. 117 
51 Se exempelvis Jon Savages England´s Dreaming: Sex Pistols and Punk Rock för ett typiskt minimalt 

avfärdande av Oi!: roll i punkrörelsen. 
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Oi! har också påverkats av dess politiska samtid i allmänhet och arbetarklassens 

livsvillkor i synnerhet. Hos Clarke heter det till sist att “the kids inherit the oral traditon 

of the area from the parent culture, especially that part which refers to the community’s 

self-image, its collective solidarity, its conception of masculanity. Its orientation to 

‘outsiders’ and so on. It is perhaps not surprising that the area with which the skinheads 

are most associated should be the East End, which from a sociological standpoint has 

been seen as the archetypal working-class community”.52 Worley bekräftar och bygger 

ut tankegången när han beskriver ett Storbritannien som under efterkrigstiden gått från 

ett segerrusigt samhälle med full sysselsättning till ett där det politiska konsensuset 

vittrat sönder i takt med industrialismens tillbakagång. Worley talar om en övergång 

från välfärdsstatens kollektivistiska rättviseprinciper till individualism (orsakade och 

illustrerade av utvecklingen mot thatcherism och i förlängningen också New Labour). 

Upplopp i innerstäderna, gruvstrejken 1984-85 och en arbetslöshetstopp på 11.9% var 

kulmen på den socioekonomiska tillvaro som Oi! utvecklades i, menar Worley. Genren 

protesterade mot såväl Thatchers konservativa regering som mot Labourpartiets 

byråkratiska framtoning. Lokal- och klassamhörighet, snarare än politiskt ideologisk 

övertygelse var ledord för Oi!-genren. “Oi! expressed a class identity that was rooted in 

the politics of everyday life: in work, the weekend, the community, street, and home”, 

skriver Worley och menar att Oi! är mer dokumenterande än moraliserande. 

Avslutningsvis, skriver Worley om Oi!:s defensiva natur. I ett Storbritannien där 

stadens arbetarungdom såg sin samtid och framtid hotad av thatcherismen och där 

tidigare till synes starka (lokal)samhällsstrukturer vacklade, gällde det att försvara vad 

man hade innan det var hopplöst förlorat. Därav finns, enligt Worley, i Oi! en 

ödesmättad inställning till nuet och en nära förestående dystopisk framtid, blandat med 

en kampvilja för att återupprätta en gemensam identitet kring den lokala arbetarkulturen 

– med sina goda och dåliga sidor.53 

 

Forskningen om Oi! är begränsad, men det som blir tydligt i ovanstående redogörelse är 

att genren ifråga har betraktats som en socioekonomisk produkt och en reaktion på 

punkens medelklassifiering. Likaledes tycks det vara ett måste att beröra vit makt-

genren i studier av Oi! – om inte annat för att kunna göra en poäng av genrernas 

avståndstagande från varandra. Denna undersöknings bidrag till forskningen kring Oi! 

                                                 
52 Clarke s. 118 
53 Worley 
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är förståelsen för hur klassperspektivet kan breddas och fördjupas, genom att 

intersektionellt studera detta tillsammans med genus och sexualitet som utgångspunkt, 

vilket inte har skett tidigare. 

 

6. Analys 

Analysavsnittets avsikt är att visa på hur den spatiotemporala diskursen representeras 

och reproduceras i Oi!-punken (1980-talets England i allmänhet och London i 

synnerhet). Fokus för den textliga analysen ligger på klass, vit identitet, nations- och 

grupptillhörighet samt kön och sexualitet. Utifrån ett intersektionellt perspektiv avser 

analysen också att lägga samspelet kategorierna emellan i dagen och således bredda 

samt fördjupa Worleys socioekonomiska förståelse av genren, vilken beskrivits ovan. 

Huvudsyftet med ett kulturkritiskt förhållningssätt är att eftersträva ett 

inifrånperspektiv, där undersökningsobjektet inte ska förvandlas till teorisymptom. 

Ofrånkomligt är dock att kulturkritikern ifråga påverkas av sin språkliga samt sociala 

samtid och omvärld – helt i enlighet med diskursbegreppet.54  

 

Eftersom kulturkritiken allt som oftast är interdisciplinär, är det rimligt att i den här 

studien också studera hur olika maktrelationer interagerar. Intersektionaliteten ser makt 

som kombinerad, föränderlig och situationsbunden. Underordnande blir till norm i alla 

maktsituationer, eftersom normer genererar alienation och således också verkar 

hämmande. 

 

 

6.1. Klassen, nationen och gruppen som identitetsskapande 

komponenter 

“Oi! is working class, and if you're not working class you'll get a kick in the bollocks” 

ska sångaren i Cockney Rejects, Stinky Turner, ha uttalat i en beskrivning av Oi!.55 

Detta är på många sätt en träffande beskrivning av genrens förhållande till klass. Den är 

sprungen ur arbetarklassen, utan att för den skull nödvändigtvis anta några dogmatiska 

ideologiska resonemang. Cockney Rejects inställning till teoretisering i allmänhet blir 

tydlig i “Hate of the City” där det heter att “I´m not useless, because I can´t spell” och 

                                                 
54 Berger., s. 21f 
55 Petridis. 
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till politisk indoktrinering i synnerhet i “Fighting in the Streets” där det heter att “You 

all look for solutions / But you can rack your brains / No matter what the goverment do 

/ It´s never ever gonna change / Wankers hand out leaflets / They'll never ever let it be / 

I don't care what they do / But they better not come near me”.56 Oi! är alltså enligt 

Cockney Rejects att betrakta som ett kulturellt uttryck för en arbetarklass som varken 

kan stava eller än mindre vill bli föremål för politiska ambitioner. Kort sagt erkänner 

Cockney Rejects arbetarungdomens existens och accepterar dess tillkortakommanden 

som del av dess identitet. Samtidigt stärker bandet identiteten ifråga genom att förkasta 

dess motsats – intellektualismen. Felstavarna är inte värdelösa hos Cockney Rejects. 

Däremot är de flygbladsutdelarna ”wankers” som söker lösningar på problem som 

Cockney Rejects inte eränner. Här menar jag att Cockney Rejects kritiserar vad den 

italienske marxisten Antonio Gramsci kallar ”pedanter” som säger sig ”veta” – som 

sitter inne med ideologiska universallösningar - ”utan att förstå” de verkliga 

arbetarungarnas faktiska vardag. Eller för att tala med Gramsci; de förstår inte det 

subalterna proletariatets livsföring. Matthew Worley målar, politiskt sett, en i det 

närmaste proletärreaktionär bild av Oi! i det att dess utövare såg sig som arbetarklass på 

grundval av bakgrund, snarare än politisk ideologi, vilket går att jämföra med just 

Gramscis idé om proletariatets subalterne. 

 

”Den subalterne” används för att beskriva ett oorganiserat proletariat – i Gramscis fall 

det agrara syditalienska fattigfolket. Dess underordning är inte uteslutande ekonomisk, 

utan likväl intellektuell. Intellektualismen, enligt Gramsci, befäster statens och den 

ekonomiska maktens dominans, utan att använda våld. Intellektualismen upprätthåller 

således den för tillfället rådande diskursen.57 ”Gramsci kritiserar den liberale tänkaren 

som tror att han står över klasserna fast han i själva verket företräder de liberala 

intellektuellas intressen, intimt allierade med den härskande borgarklassen”, skriver 

Gunnar Fredriksson i sin 20 politiska filosofer.58 

 

Gramsci menar att de intellektuella skapar den hegemoni59 som utövas av de klasser 

som är de dominerande. I sin läsning av Gramsci är Fredriksson tydlig med att 

                                                 
56 Cockney Rejects, Greatest Hits Volume 1, EMI, London, 1980. 
57 Greene. s. 71 
58 Fredriksson s. 174 
59 Hos Gramsci innebär hegemoni att den kapitalistiska samhällsordningen upprätthålls och accepteras 

eftersom den kulturella dominansen just upprätthåller och accepterar den, varpå detta synsätt överförs 

som norm till de lägre klasserna. 
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poängtera att kulturell hegemoni kan finnas till som motsättning till ekonomisk makt. 

Således kan alltså också proletariatet skapa intellektuella, vilket leder till att det uppstår 

en klassmässig intrahegemoni.60 Trots att dessa proletariatets intellektuella kan göra 

anspråk på samhällsledande positioner samt vara verksamma inom olika 

samhällsinstanser, är de kontraproduktiva för sin klass egentliga intressen. Gramsci 

menar att den intellektuelle arbetaren övergår till just en pedant i den sekund han/hon 

inte längre begriper folkets och nationens känslor i det spatiotemporala sammanhanget. 

När de intellektuella visar sig ”veta utan att förstå” reduceras dessa till ”en kast, ett 

prästerskap”.61 Sham 69 sätter strålkastaren på just bristen på förståelse för 

arbetarungdomens triviala destruktivitet i ”They Don´t Understand”: 

They don't understand no they don't understand 

They don't wanna understand 

When you smash a phone box 

Or you break into a shop 

They take you down the station 

And they nick you for the lot 

Everyone keeps telling me I'm gonna be free 

We all know we'll never be free 

When I take a razor and I wanna take my life 

I wanna take a knife and I wanna take my life62 

Sham 69 beskriver här det lilla sammanhanget för arbetarungdomen. De 

världsförbättrande – eller ens lokalförbättrande – idéerna lyser med sin frånvaro och 

istället beskriver bandet småbrott som skadegörelse och butiksinbrott. Textens 

berättarjag säger sig få höra att det finns frihet i antågande, ”everyone keeps telling me 

I’m gonna be free”, men är själv förvissad om att så inte är fallet, ”we all know we’ll 

never be free”.  

 

Subaltern kultur är för Gramsci per definition defensiv. Det är själva underordningen 

som formar den subalternes syn på världen.63 Den subalternes medvetande är 

nödvändigtvis osystematiskt, på grund av dennes maktlöshet, och utgör i detta en 

motpol till den intellektuelle. Osystematiskt är det subalterna medvetandet eftersom det 

saknar förutsättningar för utvecklade omvärldsperspektiv i det efterblivna sammanhang 

                                                 
60 Fredriksson s. 173-174. 
61 Ibid s. 176. 
62 Sham 69, Tell Us the Truth, Polydor, London, 1978. 
63 Greene s. 100 
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det befinner sig i. Gramsci föreslår studier av folklore för att få syn på hur den 

subalterne ser på världen: 

 
One can say that until now folklore has been studied primarily as a ‘picturesque’ element … 

Folklore should instead be studied as a ‘conception of the world and life’ implicit to a large 

extent in determinate (in time and space) strata of society and in opposition (also for the most 

part implicit, mechanical and objective) to ‘official’ conceptions of the world (or in a broader 

sense, the conceptions of the cultured parts of historically determinate societies) that have 

succeded one another in the historical process. (Hence the strict relationship between folklore 

and 'common sense’, which is philosophical folklore.)6465 

 

Såsom Gramsci säger att den syditalienske subalternes värderingar och syn på världen 

går igen i folklore, menar jag att Oi! – i det här fallet Cockney Rejects – lägger den 

brittiska thatcheristiska diskursens subalterna perspektiv på tillvaron i dagen. På ett 

proletärreaktionärromantiskt manér ställer sig East End Badoes numera den londonska 

frågan ”Where Have All the Dockers Gone?” i ett resonemang kring den arbetarklassens 

tidsanda som präglades av såväl påfrestningar som gemenskap och frågar vidare ”Can 

you remember when the east end was alive?”.66 Gentrifiering och yuppiefiering av 

arbetarklassområden i allmänhet och den engelska fotbollen i synnerhet upplevs som ett 

hot mot arbetarkulturen och Oi! är bland annat ett protestuttryck för detta. The Business 

sjunger i sin “Hardcore Hooligan” att ”they’ve taken the game, out of our pockets / 

they’re filling theirs up and it’s time to stop it / The cost of the tickets has gone through 

the roof / It’s hard to afford it, we’re the living proof”.67 Oi! är alltså, som Worley 

uttrycker det, defensiv i sin natur och betraktar sig som en bastion i försvaret av den 

identitet som är sprungen ur den lokalförankrade arbetarkulturen. 

 

6.1.1. Politik som komponent i arbetarklassens identitetsskapande 

Först ut med att sätta en genuin arbetarklassungdomsstämpel på punken var, som visats 

i forskningsöversikten, Sham 69 med sin ”I Don´t Wanna”. Jimmy Pursey sjunger ”I 

don't wanna work in no factory / And I don't want no strike / And I don't want no dole 

queue” och beskriver verkligheten för den londonska ungdomen i slutet av 70-talet.68 

Någon egentlig ideologisk övertygelse ger bandet dock inte uttryck för i låten, utan 

dokumenterar mer än moraliserar såsom Worley alltså poängterar. Just oviljan att bli till 

                                                 
64 Sunt förnuft (”common sense”) har på italienska en mer negativ klang, än de jordnära bibetydelser 

uttrycket har på svenska och engelska. 
65 Kate Crehan, Gramsci, Culture and Anthropology. University of California Press. Los Angeles, USA. 

2002. s. 99  
66 The London Diehards / East End Badoes, The London Diehards / East End Badoes, Rock’n’Roll 

Blitzkrieg Records, 2013. 
67 The Business, The Truth, the Whole Truth and Nothing but the Truth, Burning Heart Records, 1997. 
68 Sham 69, I Don´t Wanna, Step-Forward Records, London, 1977. 
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politiska slagträn är ett vanligt återkommande tema inom Oi!, men särskilt tydligt blir 

det hos Cock Sparrer i ”Watch Your Back” där det heter att “All they want is total 

power / Climbing on the backs of the working class” och “We don´t wanna be part of a 

political dream / We just wanna get on living our lives”69 och utgör därmed, för att 

återigen tala med Gramsci, ett subalternt alternativ till den tidiga punkens medvetna 

konstskoleideal. Här finns ett erkännande av den politiska hegemonin – ett samhälleligt 

status quo som bygger på strukturella klasskillnader – men en obefintlig vilja att 

förändra, och följaktligen en acceptans för, densamma. Det är alltså en ”constitutive 

outside” bestående av maktgalna och intellektuella utopister, som beskrivs i lyiken 

ifråga. 

 

Begreppet ”constitutive outside” är ett lån från Stuart Hall och beskriver hur en identitet 

endast är just en identitet i kontrast till andra. På samma vis som en gräns endast kan 

existera i kraft av vad som befinner sig på vardera sida om den, konstitueras en identitet 

av vad som inte tillåts inlemmas i den. Det är vetskapen om det onda som gör att vi kan 

uppleva det goda och följaktligen skapas våra identiteter som motsatspoler till andras 

identiteter. Hall ser identitetsbegreppet som väsentligt endast i samband med olika 

diskursers varande. I diskursen som råder måste ett subjekt återskapa och därmed på 

nytt erkänna sig självt, om än i ny form. Identiteten är således, för Hall, en produkt av 

den omliggande språkliga och sociala världen, och därmed inte någon biologisk-

psykologisk individuell konstruktion. Därmed är det också en omöjlighet med statiska 

identiteter. Identiter är föränderliga, ständigt i rörelse omskapande sig själva. Det heter 

hos Hall att ”in common sense language, identification is constructed on the back of a 

recognition of some common origin or shared characteristics with another person or 

group, or with an ideal, and with the natural closure of solidarity and allegiance 

established on this foundation”.70 Cockney Rejects uttrycker detta i exempelvis “On the 

Streets Again” med orden “And the sound's from the gutter / The sound's from the street 

/ The sound of the terraces / And the places to meet” följt av “We live for each other / 

And we feel alright / We don't bring up tomorrow / We just live for today / Just leave us 

alone now / We carry on that way”.71 Det som avgör identitetens ramar är det som finns 

på utsidan av den. Visserligen är det inte möjligt att fullt ut anpassas till en sådan 

identitet, men en människogjord identiet är beroende av samhörighetsmarkörer för att 

                                                 
69 Cock Sparrer, Shock Troops, Razor Records, 1983. 
70 Hall s. 2 
71 Cockney Rejects, On the Streets Again, EMI, 1981. 
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ens kunna existera.72 För att begripa identiter måste vi, enligt Hall, se till inom vilka 

diskurser dessa har kommit till. Beroende på spatiotemporala förutsättningar och dess 

maktförhållanden kan normen som avspeglas i den Samme variera. Det som avviker 

från denna ger ofta starkare avtryck än det i normaliseringsprocessen förenande. Det 

avvikande - hos Hall; ”the other” - hjälper till att normalisera förhållandet mellan den 

Samme och den Andre. ”The constitutive outside” står utanför ”viet” och förstärker 

därigenom just detta ”vi”.73 Cock Sparrer illustrerar konflikten mellan den Samme och 

den Andre i en av de tidigaste låtarna som kom att betraktas som Oi! – ”Runnin’ Riot;” 

”Don't you try to understand the way we feel / Lush Limousines and mortgages ain't no 

big deal / I've got no friends who want to be, living like you when there 33”.74 

 

6.1.2. Arbetslösheten som identitetsskapande komponent 

Den konstituerande utsidan varierar i Oi! inte endast mellan, utan också inom, olika 

definieringskategorier. Ett tydligt exempel på detta är de ungas förhållande till 

arbets(löshets)livet. Skotska The Exploited är rakt på sak i sin “Dole Q” där de menar 

att “Life on the dole in the 1980´s / Life on the dole is no fun” och beskriver en vanlig 

lördagkväll med orden “It´s Saturday night and you can´t go to the pub / Cos you can´t 

afford the rent”.75 Likartad lyrik finns hos walesiska The Oppressed i deras “Living 

with Unemployment” där den arbetslöses situation beskrivs som “Living in a bedsit / 

Bunking on the tube train / Sleeping all day long / 'Cause you've got no work / You've 

got no life / You sit at home / And watch television”.  En direkt ovilja att inordna sig i 

arbetsmarknadens system blir tydlig hos 4-Skins i ”Five More Years.” Först beskriver 

bandet sin inställning till arbete med de retoriska frågorna “Who wants to work when 

the cash ain´t there / Who wants to get up on a cold winters day / Who wants a job when 

there is nothing about” och svaret “You can stuff employment that´s what we say”. 

Vidare finns i 4-Skins alster en jämförelse med de bättre bemedlade klasserna när de 

sjunger “Don´t want to know about the privileged few / Don´t want to know what it´s 

costing the land” och ställer detta mot raderna “Don´t wanna join the job hunting queue 

/ I just want to sit here and hold out my hand”. Bandet håller politikerna “responsible 

for us lay-abouts” eftersom regeringen “cause redundancies”, men den allmänt 

apolitiska inställningen blir tydlig när de i nästa strof också kritiserar “the unions who 

                                                 
72 Hall., 3 
73 Ibid., s. 4 
74 Cock Sparrer, Runnin’ Riot, Decca, 1977. 
75 Exploited, Punks Not dead, Secret Records, 1981. 
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make men strike”.76 The Exploited, The Oppressed och 4-Skins målar med de här 

låtarna tillsammans upp bilden av en motkultur vars representanter marginaliserats i en 

diskurs de själva inte vill vara en del av. Istället definierar de sig till synes som apatiska 

som konsekvens av att de står utanför arbetsmarknaden (The Oppressed) och samtidigt 

som de vill åtnjuta den livskvalitet som lönearbetet kan erbjuda (The Exploited) är de 

varken beredda att jobba för samhällets priviligierade eller att strejka för 

fackföreningarna (4-Skins).  

 

6.1.3. Intersektionell dissonans i Oi! 

Oi!-punken tycks här acceptera det som Paula de los Reyes kallar 

”exploateringsrelationer” som ett naturligt varande. Intersektionaliteten ser makt som 

kombinerad snarare än renodlad (till exempel beroende av såväl kön och kapital – inte 

uteslutande det ena), icke-statisk och bunden till tid samt rum. Normen i alla 

maktsituationer är underordnande, vilket verkar hämmande och främmandegörande. De 

los Reyes talar om just exploateringsrelationer som ett nödvändigt begrepp i 

beskrivandet av hur priviligierade grupper besitter såväl symboliska som materiella 

resurser. Ojämlikhet normaliseras, enligt de los Reyes, när enskilda och grupper av 

människor stigmatiseras. Intersektionalitetens utgångspunkt är det komplexa i 

maktrelationer, vilket står i kontrast till mer statiska förklaringsidéer vilka betraktar 

ojämlikhet som endast ett specifikt förhållandes konsekvens – kanske mest tydligt i 

marxismens teori om den inbyggda motsättningen mellan arbete och kapital, samt dess 

konsekvenser. Maktdiskurser är för intersektionalisterna inte som av naturen skilda åt, 

utan när varandra i samverkan och ser olika ut beroende på kontexter. En färgad man ur 

medelklassen kan således åtnjuta lägre social status än en vit kvinna ur arbetarklassen, 

beroende på vilket institutionellt och historiskt sammanhang dessa befinner sig i.77 

 

Ett band som däremot inte förhöll sig lika ideologiskt neutralt i arbetslöshetsfrågan som 

exemplen från ovanstående passage, var The Business, vars låt ”National Insurance 

Blacklist” beskrev arbetsgivarnas svartlistning av särskilt stridbara fackanslutna. “In our 

country so fair and free / So say the holders of the economy / There is a monster said 

not to exist / They call it the employers blacklist” är rader som fungerar som ett tydligt 

                                                 
76 4-Skins, A Fistful of …. 4-Skins, Syndicate Records, 1983. 
77  Paula De los Reyes, ”Intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering”. I Paula De los Reyes & 

Masoud Kamali (Red.), Bortom vi och dom Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 

diskriminering. Statens offentliga utredningar 2005:41. Stockholm. 2005. 
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ställningstagande. Vidare menar bandet att ”This generation, won't keep quiet / Work, 

work, work or riot / The time is now to unite / Work, work, work or riot? Riot!” och 

beskriver således förhållandet mellan (bristen på) sysselsättning och de upplopp som 

skakade om Storbritannien under det tidiga 1980-talet. Eftersom “Thatcher´s got trouble 

with her hearing” är, menar The Business med en referens till William Shakespeares 

Richard III,  “The winter of discontent´s nearing”.78 Här visar Oi!-genren sin 

komplexitet i den dissonans som måste sägas råda mellan föregående styckes 

desillusionerade inställning till arbets(löshets)livet och The Business relativa 

engagemang. Dissonansen råder alltså inom Oi! – på samma sätt som Oi! i sig är en 

dissonansspricka i den thatcheristiska diskursen. Den sociala förståelsen är helt enkelt 

inte densamma inom varken diskursen eller Oi!-uttrycket, vilket Greenblatt menar är en 

källa till dissonans. Likaledes talar Greenblatt om vilka beteenden som olika verk 

förordar, och The Business förordar onekligen ett samfälligt protestbeteende – vilket 

alltså skiljer sig från 4-Skins, The Oppressed och Sham 69 som i de i sammanhanget 

nämnda låtarna ser individualistikt på frågan om arbets(löshets)livets villkor. 

Thatcherismens avigsidor tycks dock vara samlande som kulturell föda för Oi! och The 

Gonads är tydliga när de talar direkt till Margaret Thatcher med sitt ”Oi! Maggie” följt 

av ”what we want´s right to work / give us jobs, not jails / Don´t throw us on the 

scrapheap, because your system fails” i “Jobs Not Jails.”79 

 

6.1.4. Klassmedvetenhet, men politisk ambivalens 

Bandet The Business hade dock inte mycket till övers för den medvetne 

medelklasstudenten (Gramscis ”pedant”), vars frihet – för att även fortsättningsvis tala 

med Greenblatt – rimligtvis hämmas av verket ”Suburban Rebels” som de satte samman 

tillsammans med Oi!-poeten Garry Johnsson. Låten är en betraktelse över de 

vänstermänniskor som inte själva levde i arbetarklassens vardag. Dessa “Tony Benn 

clones”80 var i Johnssons och The Business ögon “middle class kiddies from public 

school” som “waved a hammer and sickle, never Union Jacks”.81 Här tydliggörs 

dissonansen i det att The Business trots sitt arbetsrättsliga engagemang ser sin klass som 

mer behäftad med nationalstaten (symboliserad av brittiska flaggan) än med marxistisk 

                                                 
78 The Business, Suburban rebels, Secret Records, 1983. 
79 Son of Oi!, Syndivate Records, 1983. 
80 Tony Benn var en Labourpolitiker och satt i flera omgångar i den brittiska regeringen. I opposition till 

Thatcherregeringen gjorde sig Benn känd som demokratisk socialist på vänsterkanten inom Labour. 

Vänsterradikala kunde vid tiden refereras till som ”bennites”. 
81 The Business, Suburban rebels, Secret Records, 1983. 
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ideologi (symboliserad av hammaren och skäran).  Samma Johnsson som skrev 

tillsammans med The Business medverkade på samlingsskivan Strength Thru Oi! och 

fick sin dikt ”Land of Hope and Glory” tryckt på konvolutet. I denna finns ett starkt 

förakt för klassamhället samtidigt som dikten upprätthåller stoltheten hos 

arbetarungdomen. Johnsson meddelar att “This could be the story of anyone” vars “only 

crime is being poor”.  Livsödet är i praktiken förutbestämt i det att dessa ska gå 

“Straight from school and join the queue”, men att de kämpar emot och de (vi, hos 

Johnsson) “can fight” samt “can steal” precis “like Oliver Twist”. Johnsson avslutar 

med raderna “Your iron curtain is the public school / Another hundred years of your 

class rule / But why should it always be / A struggle to live for the likes of me”.82 

Diktens ironiska titel kritiserar den brittiska diskursen, men erkänner samtidigt nationen 

– av hävd, som någonting naturligt – som plattform för arbetarungdomen. Samtidigt 

heter det i Johnssons “National Service” att ”Army life they say is fun / Clear the streets 

of all the young / We want you to go to war / And kill another country’s poor” vari 

Johnsson snarare manifesterar den internationella, än den nationella, solidariteten.83  

 

Samma klassmedvetenhet – eller för att tala med Greenblatt, medvetenhet om samtida, 

sociala strukturer – är också tydlig i Sunderlandbandet Angelic Upstarts lyrik. Bandet, 

med den stridbare frontmannen Thomas “Mensi” Mensforth, gav ett tydligt stöd till 

både den lokala – inte minst under gruvstrejken med sin cover av folkvisan ”Blackleg 

Miner” om strejkbrytare84 – och den internationella – främst med ”Solidarity,” som 

hyllade den polska antisovjetiska strejken85 – fackföreningsrörelsen. Som allra tydligast 

uttrycks arbetarvardagen i gruvan av bandet i ”King Coal:” 

 

Putting on my wellington boots 

overall, boiler suit 

ready to face another day 

down the black hole to earn my pay  

I loosen the ground 

just to fill my head 

to keep me from thinking of the day I dread 

can you get me out of this dirty black hole 

or have I to face, old King Coal 

                                                 
82 Strength Thru Oi!, Decca, 1981. 
83 Ibid 
84 Angelic Upstarts, Last Tango in Moscow, Picasso, 1984. 
85 Angelic Upstarts, Solidarity, Anagram Records, 1983. 
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Det som håller gruvarbetarna samman är ”viet” – de är alla den Samme: 

No question of the comradeship 

no doubting our good fellowship 

just a doubt to why they gave our all 

to that old man, old King Coal  

ooh ooh, ooh ooh ooh ooh 

ooh ooh, ooh ooh ooh ooh  

King Coal, moulds the sole 

King Coal, black man´s hole 

King Coal, the men of steal 

King Coal, the rough deal86  

Tydligt är att Matthew Worleys tes om arbetarklasstillhörigheten som gemensam 

nämnare för Oi!-genren stämmer. Att genren i första hand grundar sig i denna 

samhällsklass vanor är också riktigt, men kan som exemplet från Angelic Upstarts ovan 

visar också kompletteras med rocklyrik som uttrycker politisk medvetenhet – inte minst 

kring fackföreningsrörelsen. Någon enhetlig agenda finns däremot inte, utan den 

greenblattska dissonansen råder. När The Business i ”National Insurance Blacklist” 

kritiserar arbetsgivarnas registrering av stridbara fackföreningskämpar uttrycker de 

liknande värderingar som Angelic Upstarts. 4-Skins ser dock i ”Five More Years” 

facket som en lika stor fotboja för arbetaren som regeringspolitikerna – och Sham 69 

deklarerade som nämnts att de ”don´t want no strike”. Greenblatts dissonans uppträder 

alltså som en solidaritetsspricka i Oi!-genrens förhållande till sin (ideologiska) 

klassmedvetenhet, på samma vis som att Oi! i sig självt är en dissonansspricka i den 

thatchersistka diskursens fasad. Den textnära läsningen styrker samtidigt Worleys 

kulturella slutsats om Oi! som ett uttryck för en lokal- och arbetarklassförankrad diskurs 

i sin egen rätt, men kompletterar den med att peka på möjliga den Andre i form av såväl 

arbetsgivare och politiker som medelklasstudenter samt fackföreningsrörelsen. Inom 

denna diskurs Oi!-uttryck finns dock olika röster (återigen; dissonans), varför vari 

”viet” består tål att ifrågasättas. Uppenbart är att Angelic Upstarts och The Business ser 

en ideologisk den Samme i den fackföreningsanslutne arbetaren, medan både Sham 69 

och 4-Skins uttrycker en syn på facket som del av den samma intellektuella Andre som 

Cockney Rejects avfärdar i ”Fighting in the Street.” Denna Oi!-genrens den Samme 

existerar alltså i kraft av identifieringen som thatcherdiskursens den Andre. Det 

uppenbart motsägelsefulla i detta kan istället föreslås vara det subalterna, komplett med 

                                                 
86 Angelic Upstarts, We Gotta Get Out of This Place, Warner Bros, 1980. 
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rådande dissonans inom genren och i relation till diskursen. Oi! är ett exempel på 

kulturklimatets resonans. Likaledes manifesterar Oi! att identitet, precis som Hall säger, 

inte är statisk. 

 

6.1.5. Lokalsamhället som identitetsskapande komponent 

Istället uttrycker Cockney Rejects en sammanhållning som är sprungen ur gruppnivån, 

närmare bestämt lokaltillhörigheten, i Oi!-genrens egentliga manifest ”Oi! Oi! Oi!:” 

 
Hear that cry throughout the streets, we know just what it means 

And even to the ignorant, it ain't what it seems 

Through every shitty backstreet, the kids are all around 

They all come and join the firm, cause they know that sound 

They all try to ignore us, but we won't let 'em win 

The wankers try to put us down, but we will smash them in  

Cause we all say, that they're full of shit87 

 

 

Texten etablerar den Samme som ungar från smutsiga bakgator, i relation till den 

oförstående Andre – Gramscis pedanter. Worley beskriver lokaliteten som det 

sammanhållande kittet inom Oi! och Londons östra delar som genrens geografiska 

kärna. Detta är förstås riktigt så till vida att lejonparten av de tidiga Oi!-banden kom just 

därifrån.88 Det märks redan på bandnamnen - såsom Sham 69, Cockney Rejects, East 

End Badoes89 och nutida The London Diehards – men också på att bandmedlemmarna 

emellanåt lyssnade till smeknamn bestående av lokaltillhörighet. Exempel är ”Millwall” 

Roi Pearce från The Last Resort och senare 4-Skins, ”Hoxton” Tom McCourt  som var 

4-Skins enda stadigvarande medlem (återföreningen undantagen) och Combat 84:s 

”Deptford” John Armitage.90 Samtidigt sjunger Cockney Rejects i ”Oi! Oi! Oi!” att ”the 

East End´s all around” och breddar därmed lokaltillhörighetens ramar, trots att de 

tillskriver östra London sin attityd och livsinställning med orden ”We can't help it if 

we're working class yobs / We can't help it if we hate the snobs” i “East End” som de 

beskriver som “the only place left, where anyone is alive”.91 När bandets sångare 

berättar i sin biografi om skotska fans som skickade brittiska lojalistaccessoarer till dem 

med posten, är dennes enda reflektion att “it didn´t seem to have much to do with East 

                                                 
87 Cockney Rejects, Greatest Hits Volume 1 
88 Några exempel är Cock Sparrer, Cockney Rejects och 4-Skins 
89 Vars Where Have All the Dockers Gone? tydligt exemplifierar den proletärreaktionära defensiven i Oi!-

genrens vurmande för lokalsamhället. 
90 Sedermera gitarrtekniker för hårdrocksgiganterna Iron Maiden.  
91 Cockney Rejects, I´m Not a Fool, EMI, 1979. 
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London”.92 Vidare markerar Cockney Rejects lokalsamhörighet genom ståplatskulturen 

kring fotbollsklubben West Ham, vars ökända huliganfalang Inter-City Firm utgjorde 

kärnan av bandets supporterskara, i låtar som ”War On the Terraces,” ”We Are the 

Firm” och ”West Side Boys.”93 

 

6.1.6. Subkultur som identitetsskapande metakomponent 

Lokalsamhörighetens “vi” definieras dock av ett rivaliserande “dom”, som kan bestå av 

något slags akademisk medel- eller överklass, men också av andra gäng eller 

subkulturer från arbetarklassungdomen. Cockney Rejects berör subkulturernas 

trendsvängningar i “Subculture:”  

 

Paulie was a rocker, a rocker till the end  

spent all his years rocking out southend  

tattoo's up his arms he'd die that way  

but he kept on rocking til that fateful day 

 

hey mug, look the other way 

hey mug, you've had your day 

dye your hair dayglo, go and look a prat 

didn't they tell you mod was back 

 

sid was a punk until his dying breath 

swore he'd be a punk until the only one left 

offered him a parka he changed his mind 

suffice to say he's not one of the kind 

 

hey mug, look the other way 

hey mug, you've had your day 

die your hair dayglo, go and look a prat 

didn't they tell you skins were back94 

 

Infa Riot gör detsamma i ”Five Minute Fashion:” 

 
Five-minute fashion's never here to stay 

Five-minute fashion's always going away 

Spending all your money down your local High St. 

Spending all your money to look so neat 

 

Five-minute fashion's never here to stay 

You worry about the fashions changing every day 

You was a punk 

You was a mod 

What are you now? 

 

Is it really worth it spending all your dough on clothes? 

You look just so neat from your head to your toes 

Why be the smartest looking in the world 

                                                 
92 Jeff Turner & Garry Bushell, Cockney Reject, London, Storbritannien: John Blake Publishing, 2010. s. 

134 
93 Ibid 
94 Cockney Rejects, Greatest Hits Vol. II, EMI, 1980. 
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You know you're always changing just for the girls 

 

Five-minute fashion's never here to stay 

You worry about the fashions changing every day? 

You was a punk 

You was a mod 

You're a skinhead95 

 
 

Andra subkulturer från arbetarklassungdomen kan alltså inte klassificeras som en 

självklar den Andre, eftersom de uppmålas som samma skrot och korn som den Samme. 

”The East End´s all around” heter det som bekant hos Cockney Rejects och bandet The 

Warriors - en fristående fortsättning på The Last Resort – menar i ”Them and Us” att ”a 

nation that´s divided is one that´s gonna fall” och sjunger ”it´s just a stretch of river, that 

divides us all” om de rivaliserande lokalgängen i sydöstra London.96   

 

Ett vanligt tema inom Oi! är just den sammanhållning som The Warriors efterlyser i 

”Them and Us.” Oi! var inte bara skinheadsens musik, utan ville också ge röst åt såväl 

punkare som “vanlig” arbetarungdom. “It´s for ´erberts” deklarerades på londondialekt 

på framsidan av Cockney Rejects andra LP.97 The Business ”Real Enemy” kan nämnas 

som exempel på Oi!-musik i syfte att förena olika subkulturer. Det heter att “reality 

punk is all together” och att “fighting each other, it just ain´t clever”.98 Däremot visar 

sig Greenblatts dissonans i det att det hände att andra subkulturer fick utgöra den Andre. 

Ett exempel är The Last Resort som i “Soul Boys” beskriver dessa; “With pointed shoes 

and purple hair / Go to a disco, stand and stare / When you get there you start on a pose 

/ what you need is a punch on the nose”.99 Liknande tematik finns hos The Exploited i 

“Fuck a Mod” med refrängen ”Kick him in the head / beat him in the balls / jump upon 

his head / How much fun it is to fuck / a mod until he´s dead” och som synes är våldet 

mot den Andre nära förestående i Oi!-lyriken.100 Det är ett sätt att markera 

avståndstagande från dennes avvikande livsval, samtidigt som Storbritannien i skiftet 

1970-/1980-tal var hårt drabbat av just våld och upplopp. Manchesterbandet Blitz 

fångade tidsandan i ”Nation on Fire” där de sammanfogar grupptillhörighetens 

våldsuttryck med ett nationellt tillstånd: 

 

                                                 
95 Infa Riot, Still Out of Order, Secret Records, 1982. 
96 The Warriors, The Full Monty, Step-1 music, 1996. 
97 Cockney Rejects Greatest Hits Vol. II, EMI, 1980. 
98 The Business, Suburban Rebels 
99 The Last Resort, Skinhead Anthems – A Way of Life, The Last Resort, 1982. 
100 The Exploited, Army Life, The Exploited Record Company, 1980. 
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It's summertime and the country's on the line 

The lads are on the streets and the riots doing fine 

Picking up the pieces after the night 

Picking up the pieces for another fight 

The bricks beat down in the boys in blue 

There's no escape, they're coming for you 

The clubs come down 'round your head 

It's war on the streets and they're running red! 

 

Police are running facing defeat 

Cities burning in the summerheat 

Police are running facing defeat 

Cities burning in the summerheat 

 

The law can't stop the anger of the crowds 

They're still coming through tear-gas clouds 

Police are running, facing defeat 

Tears are falling in the summerheat 

 

The bricks beat down in the boys in blue 

There's no escape, they're coming for you 

The clubs come down 'round your head 

It's war on the streets and they're running red!101 

 

 

Likaledes tecknar Blitz bilden av gatuvåldet i “Someone´s Gonna Die” och konstaterar 

att ”the boys are out tonight” samt ifrågasätter detsamma tydligast i “Razors in the 

Night” där det heter att ”Backstreet boys wear boots and braces / Razor blades and 

angry faces / Too much tension, too much beer / What the hell am I doing here?”.102 

Med all sannolikhet är de bakgatugrabbar som Blitz beskriver skinheads. Kängorna och 

hängslena är tydliga samhörighetsmarkörer för subkulturen och avbildas ofta i både 

låttexter och i bild på företrädesvis skivomslag. Tydliga exempel är The Oppresseds 

”Joe Hawkins” där huvudpersonen103 kan ses ”walking down the street / Doctor 

Martens on his feet / Levi jeans, Ben Sherman shirt / Fuck with him, and you´ll get 

hurt”104 och omslaget till The Last Resorts skiva ’A Way of Life’ Skinhead Anthems som 

pryds av en yngling med rakad skalle, sträckt knytnäve, välstruken skjorta med 

uppkavlade ärmar, stålhättekängor och byxor som hålls upp av hängslen – allt mot 

bakgrund av Union Jack.105 Samtidigt som den sinnebild av en skinnskalle som The 

Last Resorts skivomslag målar upp, bygger bildspråket inom skinheadkulturen också 

upp bilden av nämnda subkultur som förföljd och svartmålad. Tydligast blir detta i 

affären The Last Resort i London där bilden av en korsfäst skinnskalle först lanserades i 

                                                 
101 Blitz, Voice of a Generation, No Future Records, 1982. 
102 Blitz, Never Surrender/Razors in the Night, No Future Records, 1982. 
103 …som är en litterär antihjälte från pseudonymen Richard Allens skinheadromaner. 
104 The Oppressed, Joe Hawkins, Oi! The Tape, Spillers Records, 1983. 
105 The Last Resort, ’A Way of Life’ Skinhead Anthems 
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en annons för butiken. Motivet har blivit allmängods inom skinheadrörelsen och vanligt 

är att det återges som exempelvis tatueringar.106  

 

6.1.7. Identitetsskapande genom Circuit of Culture och genre 

Grupp- och nationstillhörigheten hänger alltså samman med varandra i Oi!-punken och 

existerar inom arbetarklassens ram där den samme definieras genom såväl ett starkt vi 

som genom martyrskap. The Circuit of Culture kan ytterligare förklara sammanhanget. 

Modellen beskriver identitetsskapande som cirkulärt. Identitet skapas genom att 

identifikerande kulturuttryck konsumeras, för att därefter behandlas och i någon mån 

förändras av konsumenten, vars uttryck påverkas av detta och därigenom producerar 

identiteten på nytt – om än något modifierad. Skinheadmotiv såsom den korsfäste 

skinnskallen, bokfiguren Joe Hawkins och den knytnävssträckande skinnskallen framför 

Union Jack är just konsumerade identiteter, vilka regleras och reproduceras för att i sin 

tur åter representera just identiteten. I korthet; The Oppresseds medlemmar läser 

pseudonymen Richard Allens bokserie om skinnskallen Joe Hawkins107 (konsumtion), 

varpå de sammanställer sin tolkning av läsningen (reglering) i låten ”Joe Hawkins” 

(produktion) vilken uttrycker en för dem viktig del av skinheadidentiten 

(representation). Skinheadidentiteten konsumeras, regleras och produceras innan den 

representerar. Det är alltså så att skinheadidentiteten är lika lite statisk, som någon 

annan identitet eller annat subkulturellt uttryck. Det subkulturella uttrycket (Oi!) 

påverkas av vem som konsumerar det och hur det påverkas i samband med detta, innan 

det reproduceras. En konsekvens av skinheadidentitetens cirkulära konsumtion, 

reglering och reproduktion är att den inte ser likadan ut i alla spatiotemporala 

sammanhang. Exempelvis kan utvecklingsriktningar hittas i så kallade SHARP-

skinheads som emotsätter sig alla typer av rasistiska fördomar, i de 1980-talets tidigaste 

New Yorkskinheads som involverade sig i hardcorescenen108 och för all del i de 

vikingarockslyssnande svenska 1990-talsskinheadsen.109 Kulturforskaren Arthur Asa 

Berger ser texten som påverkad av intertextualitet och av genrens likformiga 

beståndsdelar, så till vida att dessa finns i textsändarens och –mottagarens medvetenhet 

                                                 
106 Bland annat återfinns en variant av motivet - en korsfäst hybrid av punkare och skinnskalle – på 

omslaget till den kanske första svenska Oi!-skivan – Anti HundMinas split-EP med hårdrockspunkarna 

Pöbel Möbel, 1984. 
107 Se exempelvis artikeln ”Cropping the Skinhead Image” (The Guardian, 2007-04-26) av Andrew 

Stevens. http://www.theguardian.com/books/booksblog/2007/apr/26/afreshcropofskinheadsimag  
108 Garry Bushell. Hoolies True Stories of Britain’s Biggest Street Battles 
109 Matilda Gustavsson. ”Ultima Thule och det nya landet”. Magasinet novell. #1-2/2012. Tillgänglig 

online: http://magasinetnovell.se/?s=ultima+thule 

http://www.theguardian.com/books/booksblog/2007/apr/26/afreshcropofskinheadsimag
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och förväntningar.110 Modellen Circuit of Culture visar alltså identitetens föränderlighet, 

vilket dock inte innebär att den inte bygger på representativa ”vi och dom-

kostruktioner”. Genrebegreppet är tydligt med att en sådan uppstår när textsändare och 

–mottagare omfattas av (eller åtminstone berörs av) likartade värderingar samt befinner 

sig inom likartade – om inte samma – diskurs. Ett exempel på detta är hur nationalstaten 

finns som ett begrepp som Oi! behöver förhålla sig till som genre eftersom denna 

påverkar både Oi!-punkens producenter och konsumenter. Genre är således ytterligare 

ett sätt att möjliggöra, men också få syn på, identitetsskapande. 

 

John Frow skriver i sin Genre om grundbultarna för just genreteori. Inledningsvis listar 

han ”a set of formal figures”, ”a thematic structure”, “a situation of address”, “a more 

general structure of implication” och “a rhetorical function” som grundpelarna för en 

genre. Med det förstnämnda avser han hur ljuden organiseras och vilka ordval som görs, 

medan han med “a thematic structure” vill beskriva hur för sammanhanget 

konventionella ämnen utgör tematiken. Frow exemplifierar med graffiti vilket jag menar 

är överförbart till den likartat direkta formen rocklyrik, och hävdar att dess närmast 

upphöjda talutgångspunkt ger en auktoritär situation där den moraliska (moraliska 

förutsatt att konstnären och den tänkta publiken omfattas av likartade värderingar) 

kraften är sådan att det är enkelt att få medhåll. Detta förutsätter dock en ”more general  

structure of implication” där mottagaren omfattas av en världsbild med likartad 

innebörd som sändaren. Avslutningsvis krävs den retoriska funktionen där uttrycket 

måste fånga mottagaren, även om denne är att betrakta som distraherad, och förstärka 

dennes moraliskt-populistiska värderingar. Den retoriska funktionen talar till just de 

värderingar som den tänkta mottagaren har, som är av lättpåverkad karaktär. Graffitti är 

en konstform som inte fungerar för längre resonemang, utan måste, likt rocklyriken, 

vara direkt i sitt tilltal och hellre underblåsa redan etablerade värderingar hos publiken, 

än att skapa helt nya.111 Vidare menar Frow att ingen text har någon nödvändig 

innebörd innan dess att den förstås genom diskurens sociala relationer och symboliska 

värdeladdningar. All tolkning styrs enligt Frow av ”regimes of value”, alltså det 

spatiotemporala sammanhangets dominerande värderingar.112 Kulturintellektuella står, 

enligt Frow inte heller utanför dessa värderingar när de granskar folklig ungdomskultur, 

                                                 
110 Berger, s. 15ff 
111 Frow  s. 4 
112 Frow s. 145 
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såsom graffitti113 – eller menar jag, Oi!. Att undvika detta i så stor utsträckning som 

möjligt motiverar för övrigt Gramscis teori om den subalternes närvaro i uppsatsen. 

 

6.1.8. Nationalstaten som identitetsskapande komponent 

Nationalstaten som tema inom Oi!-genren är ett tydligt exempel på dessa frowska 

moraliskt-populistiska värderingar och särskilt tydligt hos The Last Resort. Bandet 

tycks sätta ”likhetstecken” mellan Storbritannien och England i sin ”Red, White and 

Blue:” 

 

All that´s true is the red, white, and blue 

England, England is my land 

It's the only life I understand 

From Carlisle down to the Dover Straits 

Our forefathers made us great 

You took us in Europe, it wasn't our choice 

We the people must have our voice 

No other flag will hold us back 

Cos our flag is the Union Jack 

Call us hooligans, call us yobs 

In the war it's us who do the job 

No other country will make us slaves 

Britannia will rule the waves114 

 

 

Texten är, trots sin banalitet, ett uttryck för en patriotism som grundar sig i att 

underklassens ”yobs” - ungefär bråkmakare - är de egentliga nationsbyggarna. Samma 

inställning till nationalstaten är genomgående inom Oi! och kan exemplifieras av Cock 

Sparrer som i sin ”England Belongs to Me” menar att det är ”the dirty water of the 

river” - alltså resultatet av fabriksarbetet - som är ”a nation´s pride” och beskriver 

överhetens (den Andre) behandling av arbetarklassen (den Samme) med den inledande 

versen ”Years of being told you ain't as good as us / Join the line, sign your name / And 

they all said that our country's going bust / But no-one's fooling us again”.115 

 

Storbritanniens krigiska historia gör sig också påmind i Oi!. Andra världskriget hade 

varit verklighet för bandmedlemmarnas föräldrar och falklandskriget mot Argentina var 

verklighet för dem själva. Till detta kan också fogas situationen i Nordirland som 

onekligen påminde om ett inbördeskrig. Således går detta också igen i Oi!-lyriken när 

Angelic Upstarts deklarerar att ”The red in the flag, is the blood that was spilt” i 

                                                 
113 Chris Richards. Young people, Popular Culture and Education. Continuum. London. 2011. s. 22 
114 The Last Resort, A Way of Life – Skinhead Anthems, The Last Resort, 1982. 
115 Cock Sparrer, Shock Troops 



  
 

- 33 - 

 

”England”116 och Cockney Rejects ”The Power and the Glory” är en uppgörelse med 

överklassens sätt att berömma sig själva för världskrigssegern, trots att det var 

arbetarklassen som gjorde de största uppoffringarna.117 Ett annat exempel där 

arbetarklassen behandlar imperialistisk hierarkisk lyrik är när konstellationen League of 

Labour Skins Choir sjunger William Blakes ”Jerusalem.”118 

 

Det förekom dock militaristisk Oi! också och Combat 84 var troligtvis allra tydligast i 

sin ”Right to Choose” som inleds med ett ”Fuck off CND” som hälsning till 

fredsrörelsen Campaign for Nuclear Disarmament. Därefter efterlyser bandet ”bigger 

and better bombs” och är tydliga med att ”we want defence and we want the cruise”. 

Andra budskap i låten är ”Remember the Falklands / Don´t forget our dead” och ”when 

you´re on your knees, with a gun to your head / it´s better to be dead, than fucking red”. 

Oavsett om ”Right to Choose” bara är en provokation riktad mot ”vänstern” bär den ett 

uttryck för den krigsanda som rådde under regeringen Thatcher. Det finns dock 

dissonans även i fallet Combat 84, som med just den här låten utkristalliserat sig som ett 

reaktionärt Oi!-band, och då främst genom ”Soldier” som istället uttrycker den enskilde 

soldatens eventuella öde med raderna ”Your country needs you / that´s what the poster 

said / But now there´s nothing you can do / because you´re fucking dead”.119 

 

Bland den mer nutida Oi!-musiken märks den militaristiska inställningen främst i den 

terrorskräck som kommer beskrivas i det efterkommande avsnittet om etnicitet, men 

nationen behandlas också i fråga om EU-kritik.120 Det tydligaste exemplet på 

återknytande till Oi!-genrens londonska skinheadidentitet finns hos Booze and Glory 

och den talande titeln ”London Skinhead Crew” där det heter i ett försök att reproducera 

den samme att ”this is not a fashion, it´s a way of life” samt att ”we are the lost 

generation, with not much left to lose” och trots att de ”getting older, but we won´t give 

up”.121 Det här avsnittet får dock avslutas där det började med Cockney Rejects, som på 

”East End Babylon” från 2013 beskriver nationens tillstånd i ”Your Country Needs 

You.” Här är det däremot inte fråga om någon militarism, utan ”your country needs you 

/ like it never has before / your country needs you / but not to go to war” och det 

                                                 
116 Angelic Upstarts, England, Zonophone, 1980. 
117 Cockney Rejects, The Power and the glory, EMI, 1981. 
118 Son of Oi! 
119 Combat 84, Rapist 
120 Se till exempel Skinfulls ”EU Law” 
121 Booze and Glory vs. On the Job, On the Booze, Contra Records, 2012. 
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övergripande temat för skivan är sökandet efter en identitet – lokal, såväl som nationell 

– som flytt, vilket uttrycks inte minst i titelspåret. Skivans omslag uttrycker 

gentrifieringen av London genom att en bild på en äldre raserad stad kontrasteras av 

modern stadsarkitektur. I låten “East End Babylon” heter det att ”the good ol’ days are 

well long gone” och att ”the place I once loved I now really despise”.122 Det blir här 

tydligt att Oi!-punken är defensiv till sin karaktär, vilket också Worley slagit fast men 

som också kan stöttas av Gramscis idé om den subalternes, per definition, ofrånkomliga 

defensiv. 

 

6.2. Etnicitet: Oi! och vit identitet 

Att identifiera sig som vit har, som beskrivits, sällan varit en självklarhet. Vitheten har 

oftast betraktats som ett raslöst normaltillstånd, snarare än en etnicitet. Detta är 

motsägelsefullt så till vida att det enda sättet att definiera etnicitet är genom 

gränsdragande gentemot andra etniska identiteter. I forskningsöversikten försöker jag 

förklara det etniska identitetsvakuum som punken uppstod i – ett tomrum där vitheten 

av nödvändighet behövde definieras, eftersom det i princip endast fanns, om läsaren 

ursäktar ordleken, en svartvit förklaring bestående av å ena sidan vithet som en ickeras 

och å andra sidan vithet behäftad med historiska skam- och skuldkänslor. När Patti 

Smith sjunger om en ”rock ´n´roll nigger” är det med utgångspunkt i skuldkänslan och 

med målbilden att bli så icke-etnisk att hon trots sin vithet kan vara en ”nigger.” Att 

vara färgad är ett exempel på det positivt exotiska fenomen som återfinns hos de los 

Reyes, vilket dock bidrar till den etniska polemiken. Enligt Duncombe existerar alltså 

vithet bara i kontrast till svarthet – vilket också styrks av Woodwards idéer om 

identitetsbildande motsatspar. Jeff Werner visar i artikeln ”Att bestämma över andras 

kroppar” att begreppet ras, även om det i första hand syftar på hudfärg och andra 

kroppsliga drag, ytterst uttrycker maktförhållanden grupper emellan. Således är ras för 

Werner – och för all del Patti Smith Group – en social konstruktion, precis som det 

sociala könet som skapas performativt genom genuskodning av aktiviteter och 

beteenden. Werner gör i artikeln en intersektionell analys av August Malmströms123 

målning ”Curmans skalle” (troligtvis 1894 eller strax därinnan), som hänger på 

Konstakademien i Stockholm, och lyckas därigenom visa att den föreläsning kring ett 

kraniums bekaffenhet som målningen avbildar uttrycker en maktrelation som grundar 

                                                 
122 Cockney Rejects, East End Babylon, Cadiz Music, 2012. 
123 Malmström är mest känd för målningen” Grindslanten.” 
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sig lika mycket i klass och kön som etnicitet.124 Jag hävdar att en likartad slutsats torde 

kunna dras om Oi!:s förhållande till  vit makt-musiken och dess medvetenhet om 

vitheten som del av genrens identitetsskapande. 

 

Som tydliggjorts i uppsatsens forskningsöversikt, är just frågan om etnicitet den mest 

laddade i sammanhaget Oi!. Stewart Home förklarar genrens relation till 

främlingsfientligheten genom att peka på hur den fascistoida politiska grupperingen 

National Front riktade medlemsvärvningsförsök mot skinheads och fotbollssupportrar/-

huliganer, vilka också utgjorde publikunderlag för Oi!-banden.125 Upploppet i Southall 

omöjliggjorde Oi!-genrens plats i det offentliga rummet och stämpeln som rasistmusik 

satte sig. Stinky Turner från Cockney Rejects skriver i sin självbiografi om hur deras 

skivbolag slutade markndsföra bandet och att försäljningssiffrorna dalade – detta trots 

att Cockney Rejects inte spelade på Hamborough Tavern, 1981.126  

 

6.2.1. Vit medvetenhet som identitetsskapande komponent 

Ett annat band som inte spelade på konserten var Combat 84, men även detta bands 

frontman - ”Chubby” Chris Henderson – berör händelsen i sin självbiografi. I Who 

Wants It? låter det dock annorlunda. ”Admittedly it was provocative, because 

everybody knew that Southall wasn´t really England but might as well have been part of 

India” skriver Henderson och menar att upploppet var ”the death of white power 

music”, eftersom ”after that , no promotor would touch The Four Skins or any other 

skinhead band”.127 Henderson är tydlig med att han inte betraktar samtliga skinheads 

som vit maktanhängare,128 men sätter också fokus på det som Duncombe och Tremblay 

beskrivit som ett sökande efter en vit identitet, vars behov just uppstått. ”Why not have 

skinhead bands representing all that´s best in the white working class?” frågar 

Henderson, och svarar själv att ”In America, Bruce Springsteen had depicted the 

destruction of white working class steel-communities in hard-edged lyrics which turned 

economic hardship and misery into the profits of the music industry, so why not here 

                                                 
124 Jeff Werner. “Att bestämma över andras kroppar”. I Röda rummet # 3-4/2015. s. 10-13 
125 Stewart Home, Cranked Up Really High genre Theory and Punk Rock, Codex 1995. Tillgänglig 

online: https://www.stewarthomesociety.org/cranked/content.htm 
126 Turner & Bushell s. 210-211 
127 Chris Henderson & Colin Ward, Who Wants It?, Edinburgh, 2000.  s. 68-69 
128 Just bandet ifråga är ett tydligt exempel på dissonans, eftersom de olika bandmedlemmarna i en 

dokumentär från BBC 40 Minutes uttryckte dialektalt motsatta politiska åsikter. Hendersons rasistiska 

sådana fick dock mest utrymme, medan gitarristen Deptford John Armitages motsatta fick mindre tid. 
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too? Songs were coming from people who were the same as you.”129 Det Henderson 

efterlyser är ett slags uttryck för “white consciousness” - vit medvetenhet. I hans 

“people who were the same as you” går det förstås att läsa in såväl klass som kön, men 

det är inte särskilt långsökt att i Hendersons fall lägga fokus på ras. Werner beskriver 

dock vithet som just ett uttryck för maktrelationer grundade i klass och genus.130 

 

Intressant är att undersöka de ”hard-edged lyrics” som Henderson menar överfördes till 

Oi!. Just Combat 84 har däremot inga låtar som behandlar etnicitet, även om Henderson 

själv var aktiv i högerradikala rörelser.131 Det hittar lyssnaren istället hos Skrewdriver, 

vars sångare och motor Ian Stuart Donaldson tidigt innehade en ledande position i 

National Front – bara för att radikaliseras än mer och skapa den nynazistiska 

organisationen Blood and Honour.132 När bandet återförenades som skinheadband 

prövade de marknaden genom den visserligen patriotiska, men inte nazistiska, ”Back 

with a Bang,” i vilken raderna ”being patriotic's not the fashion so they say / to fly your 

country's flag's a crime” vittnar om ett martyrskap där medlemmarna av den etniska 

majoriteten utmålas som de vars rätt kränks.133 Detta följdes kort därefter upp av uttalad 

nazism i exempelvis “Voice of Britain” med textraderna “now Britain belongs to aliens 

/ 'bout time that the British went and took their Britain back” och “all the media Zionists 

that like to keep us quiet / trying to bleed our country, they're the leeches of the 

nation”,134 samt “White Power” där bandet slår fast att “multi-racial society is a mess” 

och att britterna “letting them takeover, we just let 'em come / Once we had an Empire, 

and now we've got a slum”.135 Werners idé om att det vita är skapat i det kapitalstarka 

återspeglas här i Skrewdrivers text så till vida att den biologistiska vitheten degenererar 

i takt med att bandet upplever att imperiet förvandlas till slum. Stewart Home menar att 

själva begreppet “White Power” som upprorsslogan är ambivalent eftersom makteliten i 

hela Europa är just vit.136 Spanierman kallar rädslan för människan av annan etnicitet 

”irrationell”.137 Gary Bushell, å andra sidan, är mycket tydlig gällande Skrewdriver och 

andra vit maktbands varande i Oi!-scenen, när han säger att "we had no overlap other 

                                                 
129 Henderson & Ward s. 67 
130 Werner s. 10-13 
131 Istället manifesteras bandets reaktionära inställning i propagerande för återinfört dödsstraff samt en 

aggressiv brittisk falklandspolitik. 
132 Home https://www.stewarthomesociety.org/cranked/content.htm 
133 Skrewdriver, Back with a Bang, Boots and Braces Record Label, 1982. 
134 Skrewdriver, Voice of Britain, White Noise, 1984. 
135 Skrewdriver, White Power, White Noise, 1983. 
136 Home https://www.stewarthomesociety.org/cranked/content.htm 
137 Spanierman s. 65-67 
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than a mutual dislike for each other".138 Tydligt är också att den Andre hos Skrewdriver 

är en annan än hos Oi!-banden, varför de konventionella ämnen och moraliskt-

populistiska värderingar som återfinns hos Frow är av en betydande annorlunda karaktär 

hos bandet ifråga.139 Ian Stuart Donaldson arbetade dessutom kontinuerligt och aktivt 

med att bygga internationella – bland annat i Sverige – nynazistiska nätverk vars syfte 

var att bekämpa vad de beskrev som den sionistiska ockupationsregeringen. – ZOG.140 

 

6.2.2. Vit makt och annekteringen av hårdrocksattribut 

Följaktligen rörde sig också Skrewdriver bort från Oi!-musiken i riktning mot hårdrock 

och allt mer extremnazistiska åsikter. Just hårdrocken appellerade till vit makt-banden 

eftersom den – många gånger, dock inte alltid, – hade en vit, manlig, ibland 

nationalistisk framtoning som återspeglades i dess publik, vilket passade vit makt-

bandens syften bättre än att sammankopplas med punkens antiestetik. Hårdrocksband 

som Iron Maiden, Manowar och Motörhead har använt till exempel muskelknuttar, 

nationsflaggor och krigsrekvisita på skivomslag och i image, och i enlighet med 

Circuite of Culture- modellen är det rimligt att förstå det som att vit makt-banden 

konsumerat, reglerat och därefter reproduerat även detta. Jag menar att dessa 

hårdrocksattribut går igen på exempelvis omslaget till Skrewdrivers Hail the New Dawn 

där en muskulös viking seglar under solkorsflagg eller på Brutal Attacks Steel Rolling 

On, vars tyska ü i bandnamnet på omslaget motsvarar ö:et i Motörhead.141 Detta är en 

tydlig distinktion mellan Oi! och vit makt-genren och jag skulle vilja hävda att vit makt-

banden noterat en publik vars värderingar skulle kunna omfatta deras egna och därefter 

reglerat sitt kultur- och identitetsuttryck, innan de producerat det i förhoppning om att 

det skulle konsumeras av nya lyssnare. Således förändras även vit makt-genren i 

riktning bort från Oi! i den cirkulära icke-statiskhet som Circuit of Culture föreskriver. 

 

Inom Oi! fanns istället band och poeter som tog tydlig ställning mot rasåtskillnader. Ett 

exempel är Angelic Upstarts som i ”I Understand” beskriver att “White nigger / Black 

nigger / Bleed the same”142 och alltså använder samma språkkonstruktion som Patti 

Smith Group för att inlemma färgade i det etniska ingenting som vitheten befinner sig i. 

                                                 
138 Petridis 
139 Frow s. 5-6 
140 Jonas Hellentin, “Från punkprotest till nazirock”. Expo, #6/1996. http://expo.se/2003/fran-punkprotest-

till-nazirock_221.html 
141 Brutal Attack, Steel Rolling On, Rock-O- Rama Records, 1990. 
142 Angelic Upstarts, I Understand, Zonophone, 1981. 
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Vidare skriver Garry Johnson om arbetarklassen i ”Land of Hope and Glory” att “it´s 

their battle day ‘n’ night / Getting harder, black or white”143 och The Oppressed som i - 

precis som tidigare nämnda ”Land of Hope and Glory” – ”Living with Unemployment” 

skriver att “they always try to blame it on the blacks / When it's really those in power 

who stab you in the back”.144 Där Skrewdriver alltså målar upp en Andre bestående av 

sionister och ”aliens” (läs. invandrare), beskriver såväl Johnsson som Angelic Upstarts 

en den Samme bestående av både vita och svarta. The Oppressed ser till skillnad från 

Skrewdriver den Andre som någon som skyller arbetslösheten på svarta. Just The 

Oppressed uttryckte också sitt ställningstagande i bild när bandet lät sitt skivomslag 

porträttera en vit och färgad skinhead sida vid sida.145 Bildligt sett går som sagt 

Skrewdriver också ifrån punkens uttryck, till ett uttryck bestående av vikingar och örnar 

i samband med att nazismen gör sitt intåg på bandets skivor.146  

 

6.2.3. Vikingarock som skinheadidentitet 

Detta i sin tur, vill jag hävda, är en av anledningarna till att Oi!-genren aldrig fick något 

egentligt genomslag på den svenska punkscenen förrän åren innan millenieskiftet.147 

Oi!-banden var naturligtvis inte helt okända i Sverige, men dels var den svenska 

punkscenen starkt präglad av proggens vänsteristiska ideal och dels var den 

thatcheristiska diskursen inte helt överförbar till svenska förhållanden. I den mån 

influenserna av Oi! märktes hos svenska punkband inlemmades dessa trots det i den 

allmänna punkgenren.148  Istället kom skinheads sedemera att konsumeras som nazister 

i Skrewdrivers tappning. Dess bildspråk kom att reproduceras och rocklyriken att 

regleras - såsom i modellen Circuite of Culture - innan den, utan Skrewdrivers uttalade 

nazistiska budskap, men med likartad symbolik och ett nationell enhetsretorik, slog 

igenom i Sverige som vikingarock i brytningen 1980-/1990-tal.149 Ultima Thule kom att 

samla den svenska skinheadrörelsen kring en hybridgenre där vikingar, örnar, 

                                                 
143 Strength Thru Oi! 
144 The Oppressed, Music for Hooligans, Step-1 Music, 1996. 
145 The Oppressed, Victims/Work Together, Oppressed records, 1983. 
146 Se exempelvis 1984 års Hail the New Dawn 
147 Då en våg av så kallad streetpunk sköljde över den musikaliska alternativscenen i kölvattnet efter 

amerikanska punkbandet Rancids stora framgångar. 
148 Peter Kagerland, Peter. Ny våg – Svensk punk / New Wave / Synth 1977-1982, Premium förlag, 

Stockholm, 2012. s. 126 
149 Bland de tidigaste exemplen på vikingarock kan Pugh Rogefeldts Hammarhjärta noteras tillammans 

med progg-/punkbandet Mörbyligan, som efter sin splittring återbildades i mer nationalistisk form av 

sångaren Åke Bylund med nya bandmedlemmar – inte alldeles olikt Ian Stuart Donaldsons återbildande 

av punkbandet Skrewdriver som vit makt-band. Även hårdrocksbandet Raw Deal – som endast släppte en 

demokassett – med den göteborgska punkprofien LOB som medlem berörde tidigt asagudtematiken i sin 

”Hammer of Thor.” 
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krigsrekvisita och nationsflaggor kom att utgöra bildspråkliga identitetsmarkörer med 

utgångspunkt i nationalstaten.150 Detta sammanföll med en svensk diskurs där tidsandan 

var sådan att främlingsfientligheten växte.151 Idag odlar Ultima Thule bilden av dem 

själva som en Samme som betraktar sig som en Andre. I ”De andra” heter det att ”Vi, vi 

är de andra och vi växer upp bland er / Vi är de andra, vi är dem ni aldrig ser / Vi är de 

andra och vi växer upp bland er / Vi är de andra, vi blir fler och fler och fler…”. På 

omslaget till skivan avbildas krigarkungarna Karl XII och Gustav II Adolf, medan det 

inuti i cd-konvolutet finns en bild på bandet tillsammans med Sverigedemokratiske 

partiledaren Jimmie Åkesson.152 Det är alltså möjligt med hjälp av Circuite of Culture-

modellen att få syn på hur Oi!-punken reglerats och reproducerats. När den inte längre 

kan sägas representera samma identitet är den inte heller längre att betrakta som Oi!, 

vilket också tydliggjorts tidigare i beskrivningen av hur vit makt-band som Skrewdriver 

och Brutal Attack orienterat sig cirkulärt mot en mer utpräglat manligt, nationalisistiskt 

identitetsuttryck. Enligt John Frow behöver en genre bland annat enhetlighet i ”situation 

of address”,  ”thematic structure”, ”set of formal figures” och ”rhetorical function”. När 

detta inte längre kan uppvisas har genren ifråga spelat ut sin roll och allt som oftast 

ersatts av en subgenre alternativt helt ny genre, 153 vilket jag menar är fallet här även om 

Ultima Thules uttryck också kan sägas vara en antites till en gramsciansk pedant. 

 

 

6.2.4. 4-skins som exempel på diskursens påverkan på Oi! som kulturyttryck 

Det är dock att fara med osanning att avpollettera rasismen från Oi!-punken, endast för 

att det är enkelt att visa på antirasistiska exempel och möjligt att definiera såväl vit 

makt-musik som vikingarock som befinnandes utanför Oi!-genren. Litterärt något 

mindre uppenbart, dissonans för den som vill använda det begreppet även här, är fallet 

4-Skins som i sammanhanget etnicitet är intressant av flera skäl. Bandet spelade på 

konserten i Southall, bytte medlemmar flera gånger och hade, likt Combat 84, således 

ingen politiskt enhetlig agenda. Två av ursprungsmedlemmarna - Gary Hodges och 

Gary Hitchcock - ska tidigare ha varit medlemmar i British Movement, en nynazistisk 

                                                 
150 Vikingarocken konsumerades, reglerades och reproducerades dock av de svenska Oi!-band som trots 

allt existerade. Att vikingarocken återinfluerade svensk Oi! på det tidiga 90-talet märks exempelvis på att 

det mest framträdande svenska Oi!-bandet Agent Bulldogg gjorde en hyllningssång till Karl XII.  
151 Gustavsson http://magasinetnovell.se/?s=ultima+thule 
152 Ultima Thule. Trägen vinner. UT Records. 2015. 
153 Frow s. 4 
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organisation med våld som en av kampmetoderna.154 Övriga medlemmar ska ha haft 

helt annorlunda politiska värderingar, även om Paul Swain, gitarrist i bandet en tid, 

fortsatte den musikaliska karriären i Skrewdriver. 4-Skins rocklyrik är direkt och 

grovhuggen, men dock inte alltid fullt ut explicit - inte minst när den berör etnicitet. I 

”One Law for Them” beskriver 4-Skins en upplevd ojämlikhet inför lagen där den vita 

arbetarklassens lördagsnöje fotbollskravaller beivras strängare än vad som för lyssnaren 

kan tyckas vara etniska minoriteters upplopp. “Go to football, throw a brick / Get no 

mercy, months in nick / Riot in the ghetto, red alert / Guilty free, innocent hurt” heter 

det inledningsvis och i en annan vers menar 4-Skins att ”No fun, no homes, no job, no 

use / what else is used as an excuse / Families fighting, familes looting / next there´s 

death, then there´s shooting”. Refrängen illustrerar budskapet med orden ”One law for 

them, One law for them / One law for them, and another law for us”.155 Undertonerna 

fortsätter på baksidan av singeln i “Brave New World” där 4-Skins tecknar en nära 

förestående framtid med orden ”So rise up from the ashes / A phoenix in the sky / The 

birth of a new breed / The old one has to die / A land fit for heroes / No-one kept their 

word / But remember we´re at the beginning of a brave new world”. Titeln är förstås 

hämtad från Aldous Huxleys dystopiska roman med samma namn,156 där människor 

skapas på artificiell väg. Den fenix som i 4-Skins ”Brave New World” ska resa sig ur 

askan påminner, enligt Home, dock om British Movement, vars symbol var just en fågel 

av det slaget.157 

 

De litterärt intertextuella referenser som finns inom Oi! lånar ofta från just det 

dystopiska motivet. Banden betraktar ofta sig själva som A Clockwork Orange-

figurer158 i en tid som hunnit ikapp framtidsskildringarna. Samhället är i rask takt på väg 

mot en Brave New World, där storebror övervakar den vanliga människan på orwellskt 

manér.159 En blandning av den nya arten från Huxleys roman och Orwells dystopi finns 

i 4-Skins ”1984.” Bandets lägesrapport lyder ”Britain´s in trouble, country´s bled dry / 

handicapped and eldery have all gotta die” och fortsätter “rats leave the sinking ship, 

they´ve got their money made / third world countries, sending us aid / people queue up 

                                                 
154 Home https://www.stewarthomesociety.org/cranked/content.htm 
155 4-Skins, One Law for Them, Clockwork Fun, 1981.. 
156 Huxley i sin tur fann titeln i Shakespeares The Tempest. 
157 Home https://www.stewarthomesociety.org/cranked/content.htm 
158 Se till exempel Cock Sparrers ”Droogs Don´t Run” och The Warriors ”Horrorshow” som båda lånar 

begrepp från Anthony Burgess roman. 
159 Se till exempel The Warriors roman. 
159 Se till exempel The Warriors “Big Brother is Watching You.” 
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just to get their ration / not the birth, but the death of a nation”. Lyssnaren begriper att 

läget knappast kan förvärras, men möts ändå av refrängens fråga “what are we gonna 

get in 1984”. Svaret är referenser till Orwells och Huxleys dystopier och låter “Orwell 

said it all, he looked the future in the face / Giant test tube babies, build a brand new 

race”.160 Bandet talar alltså i termer av ras, om än inte av etnicitet, och om en framtida 

nation där Storbritannien har blivit tredje världen. Här finns en likhet med Curmans 

målning, som Werner beskriver som uttryckandes vithet som klassmotiv, i det att 4-

Skins etablerar frågan om vem som har rätt att bestämma över den mänskliga 

reproduktionen. 

 

Ett återförenat 4-Skins existerade mellan åren 2008 och 2012. Gary Hodges var den 

ende medlemmen från 1980-talet och backades istället upp av medlemmar från bandet 

Indecent Exposure.161 I en intervju i samband med comebacken beskriver han hur han 

lämnade 4-Skins efter Southallupploppet (vilket han anser att banden som spelade samt 

dess publik var oskyldiga till), eftersom resten av bandet ville anpassa sig för att 

förbättra imagen (eller med Hodges ord; “suck up to the left”).162 När det nya 4-Skins 

spelade in en skiva var det en vers i ”Take No More” som ådrog sig särskild 

uppmärksamhet i Oi!/punk-communities på internet. Bandet beskriver explicit hur icke-

etniska britter försvårar arbets- och bostadssituationen för den brittiske den Samme. 

“Illegal immigrants overrun our land / Benefits office with an outstretched hand / 

Competing for our homes and jobs / Begging in their gypsy mobs / Our Country´s full, 

fear the worst / Shouldn´t we put our own people first” sjunger Hodges och det är 

uppenbart att det som inte var möjligt för honom att uttrycka under den tidiga Oi!-eran, 

fungerar på 2000-talet.163 Hodges kan alltså ses som bevis för Foucaults tankegång att 

yttranden fomas av tidsandands definierande tankar, i större utsträckning än av 

individens egenhet.164 Den rådande Oi!-diskursen på 1980-talet höll rågången högerut 

mot fascismen, men sedan attacken mot World Trade Centre, 2001, har normaliseringen 

                                                 
160 Strength Thru Oi! 
161 Bandet ifråga bör rimligtvis betraktas som ”Rock Against Communism”, med tanke på låtar som 

”Rocking the Reds” och skivkontrakt med tyska Rock-O-Rama Records – samma skivbolag som bland 

annat gav ut Skrewdrivers nynazistiska musik. Rock Against Communism är ett begrepp som användes 

av vit maktband i syfte att kontrastera organisationen Rock Against Racism  - och högst troligt för att 

rentvätta sin egen white power-image. 
162 Jillian Abbene, ”A History Lesson, Setting the Record Straight, and a Rare Interview with Gary 

Hodges (The Four Skins)”. Sugarbuzz Magazine. 

http://www.sugarbuzzmagazine.com/bands/garyhodges/gary.html 
163 4-Skins, The Return, Randale Records, 2010. 
164 Foucault s. 12 
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av extremhögerns åsikter pågått inom Oi!, precis som i samhället i stort. Kontrasten är 

slående i en jämförelse mellan 4-Skins kritik av romska tiggare i ”Take No More” och 

samma bands165 hyllning av den arbetslöse som säger “I just want to sit here and hold 

out my hand” i ”Five More Years.”166 Oi! är alltså inte på något vis frånkopplat från 

resten av den samhälleliga utvecklingen, utan produceras i och reproducerar den 

rådande diskursen. 

 

Det existerar också en liveskiva från det återförenade 4-Skins där texten till ”I Don´t 

Wanna Die” uppdaterats. Från att, på 1980-talet, ha uttryckt rädsla för ett nära 

förestående atomkrig med raderna “I don´t wanna die in a nuclear war / I´d rather stay 

home and wipe the floor / I don´t wanna get blown to bits / I like my life and the way it 

is”167 har dessa ändrats för att ge uttryck för skräcken för extremislamistisk terrorism; “I 

don´t wanna die by a terrorist man / I don´t wanna live in a Muslim land / Don´t be 

scared on a train or bus / We should kill them before they kill us”.168 Här är det 

uppenbart att 4-Skins utveckling följer diskursens – när hotet mot ordningen kommer 

från atomkriget märks detta i bandets texter, bara för att ändras i takt med att hotet mot 

det som Gramsci kallade ”det civila samhället” förändras (och idag består det av 

terrorhotet). En liknande textförändring har inträffat hos Birminghambandet Close 

Shave som i sin “The British Land”169 i versionen från 2013 sjunger ”We try to live a 

peaceful life / But terrorist cause us trouble and strife” och ”their holy wars have gone 

on for years” samt ”the evil minds behind their cause, don´t even comply with 

humanity´s laws”. Terrorkritiken tog som sagt fart inom Oi! när kriget mot terrorn 

påbörjades, vilket bevisar genrens avhängighet av den rådande diskursen. Dessförinnan 

får man gå tillbaka till 1983 för att hitta så tydlig terrorkritik och då till det uttalat 

nazistiska white power-bandet Skrewdrivers ”Smash the IRA.”170 Istället är Angelic 

Upstarts ”Brighton Bomb” från 1985 anmärkningsvärd i det att sången försöker 

rättfärdiga en  IRA-bomb riktad mot det konservativa torypartiet.171 Bomben som 

detonerade på ett konferenshotell i Brighton dödade fem och skadade 34 människor, 

                                                 
165 Inga av medlemmarna i bandet är dock desamma på de båda inspelningarna. 
166 A Fistful of … 4-Skins 
167 4-Skins, The Good, the bad and the 4-Skins, Secret Records, 1982. 
168 4-Skins ,East Coast Oi! Fest, Index Records, 2008 
169 Originalet från 1988 på skivan Oi! Kinnock Give Us Back Our Rose 
170 Skrewdriver, White Power, White Noise Records, 1983. 
171 Angelic Upstarts, Brighton Bomb, Gas Records, 1985. 
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varav två kabinettsmedlemmar.172 Redan 1999 sade sig dock bandet Retaliator173 vara 

”Armed and Ready for War” mot islamism i allmänhet och Lockerbieterroristerna i 

synnerhet174 och förebådade då 2000- och 2010-talens reaktionärradikalisering inom 

genren, som här illustreras av skotska Bakers Dozens ”The Final Option” med texten 

”Years have passed but the threat remains / Al Qaeda and the IRA / Blowing up 

civilians on city streets / Fighting a faceless enemy” och ”The final option SAS / The 

terrorist enemy put to death”.175 Coventrybandet Skinfull blottlägger med raderna 

”Terrorists terrorists your all the fucking same / Living in our country under a false 

name / Terrorism terrorism how do you stop it / You blame it on religion but we know 

it´s just bullshit” i “Suicide Bomber” sin syn på terroristers varande och drivkraft.176 

 

6.2.5. The Real Oi! och ett eventuellt närmande mellan vit makt och Oi! 

Den ideologiska (åtminstone säkerhetspolitiska) svängning högerut som jag har 

beskrivit ovan gäller inte för Oi!-genren som helhet,177 men efter millenieskiftet har det 

skett ett uppsving i antalet band som säger sig vara politiskt inkorrekta. Dessa benämner 

ibland sig själva som ”The Real Oi!” och definierar sig själva som ett alternativ till sin 

”politiskt korrekte” den Andre.178 Det handlar inte om några uttalade nazister, utan 

snarare ett uttryck som sammanfaller med ett hårdnat samhällsklimat där diskursens 

rum har vidgats.179 Således har också gränsen för vad som är möjligt att säga inom Oi!-

genren förskjutits. Detta innebär också att glappet mellan Oi! och White Power har 

minskat i takt med att den övriga politiska diskursen förskjutits högerut de senaste 15 

åren. Ovan nämnda Bakers Dozen utgör ett - i sammanhanget litet, men intressant -  

exempel. I Judith Duffys artikel ”’White power’ bands target Bathgate” beskrivs bandet 

som ett inslag i nazianstrukna spelningar i den lilla skotska orten Bathgate. Där spelar 

bandet med bland andra tyska bandet Endstufe vilket beskrivs som nazistiskt samt 

engelska Pressure 28, vars sångare haft kopplingar till BNP – British Nationalist Party – 

                                                 
172 Bushell, Hoolies: True Stories of Britain’s Biggest Street Battles s. 200 
173 Retaliators skivomslag anknyter ofta till krigiska motiv. I det här fallet avbildar det någon form av 

trollska, medeltida, beväpnade riddare och/eller vikingar.  
174 Retaliator,  Order of Chaos, Pure Impact, 1999. 
175 Bakers Dozen, Nightmares in Red, White and Blue, Mother Fucking Sounds, 2012. 
176 Skinfull Drinking Class Heroes, Pure Impact, 2009. 
177 Tvärtom är det sällsynt att de tidiga Oi!-banden spelar på samma konserter som de beskrivna banden. 
178 Politisk korrekthet har som negativt uttryck för medveten – ofta feministisk – vänster fått ett uppsving 

i värdekonservativa och (extrem)nationalistiska sammanhang även utanför Oi!-genren och det går därför 

att se Oi!-bandens nyttjande av begreppet som bevis för dess avhängighet gentemot den rådande 

diskursen. 
179 Det förekommer dock att tidigare uttaladade nazister tonat ned sitt budskap och säger sig stå utanför 

politiken och endast framföra ett icke politiskt korrekt budskap. Paradexemplet är bandet Tattooed 

Motherfuckers, vars sångare tidigare uppträdde med white power-bandet English Rose. 
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och den våldsamma nazistorganisationen Combat 18. Bakers Dozen slår dock i artikeln  

ifrån sig alla anklagelser om naziåsikter och menar att bandet ”never been and never 

will be Nazi/white power” och att de istället är ”a non-political Oi! band and have been 

from day one”.180  

 

Det tycks alltså finnas en sfär där det bushellska ”no overlap other than the mutual 

dislike for each other” inte vinner gehör. Någon textmässig kontinuitet från Oi! till 

White Power är däremot svårt att belägga, även om den ansiktslöse terroristen dykt upp 

som den Andre. Det skiljer tvärtom ganska mycket på den ”death of a nation” som 

tidiga 4-Skins målar upp i sin dystopiska framtidsvision och på Skrewdrivers rasutopier, 

som utmålas i exempelvis 1984 års ”Hail the New Dawn” där det heter ”See over the 

streets, the white man's emblem is waving / Triumphant standards of a race reborn”.181 

1980-talets nynazistiska National Front och British Movement har idag en islamofobisk 

motsvarighet i English Defence League och dessa påverkar normutrymmet även inom 

Oi!. En möjlig konsekvens är dock en mer direkt fientlighet till den etniske Andre, även 

om genren också rymmer uttalat anti-fascistiska krafter.182 En sådan samlande anti-

fascistisk kraft inom Oi! är devisen SHARP som står för ”Skinheads Against Racial 

Prejudice”, vilken myntades i USA:s Oi!-subkkultur på 1980-talet för att tas till Europa 

av The Oppresseds frontfigur Roddy Moreno.183 

 

Den här uppsatsen beaktar olika sätt att närma sig identitetsskapande och som 

ovanstående avsntt har visat är etnicitetsfrågan en möjlig ingång. Werner påstår att 

vithet historiskt sett är en omskrivning för den resursstarke i en maktrelation och att vit 

identitet skapas lokalt. Den som passerar som vit gör alltså det på grundval av de 

maktrelationer som existerar i den spatiotemporala diskursen – och detta bestäms inte 

bara utifrån etnicitet utan också genom klass, kön och sexualitet. I samband med detta 

blir det också tydligt att bilden av manlighetsnormen är väsentlig för förståelsen av Oi! i 

kontrast till företrädesvis Skrewdriver, vars muskulösa vikingar tycks vara mer 

besläktade med metalgenren än punken. Nedanstående avsitt behandlar Oi! med 

utgångspunkt i kön och sexualitet. 

 

                                                 
180 Judith Duffy, “’White Power’ bands target Bathgate”, Herald Scotland, 2/2-2014. 
181 Skrewdriver, Hail the New Dawn, Rock-O-Rama Records, 1984. 
182 Se exempelvis Angelic Upstarts och The Oppressed för tydlighet i frågan. 
183 Bushell, Hoolies: True stories of Britain’s Biggest Street Battles s. 205 
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6.3. Kön och sexualitet 

Oi! har ett relativt komplicerat förhållande till genus i allmänhet och sexualitet i 

synnerhet. I den del av Oi! som kallas för ”punk pathetique” är sexualiteten, och då 

främst den sexualitet som avviker från heteronormativiteten, ett ämne för komik. Oi! 

kan i det här fallet ha inspirerats av den brittiska music hall-komiken, Benny Hill och 

Carry On-filmerna. Garry Bushell låter Max Splodge, från bland andra bandet 

Splodgenessabounds, komma till tals och denne menar att ”the pathétique bands are the 

other side of Oi! We’re working class too, only, wheres some bands sing about prison 

and the dole, we sing about pilchards and bums. The audience is the same”.184 

 

6.3.1. Den tidiga punken och sexualitetens chockvärde 

Chockvärde var något av den tidiga punkens adelsmärke. Det etablerades redan när Sex 

Pistols med bihang medverkade i ”Bill Grundy Show” på ITV och svor på TV. Vidare 

förmedlades chockvärdet genom uppseendeväckande klädsel i allmänhet och symboler 

som Karl Marx samt hakkorsarmband i synnerhet. Chockvärdets etablering i punkens 

rocklyrik var däremot mer sexuellt betonat. Sex Pistols sjöng om abort i ”Bodies” och 

Buzzcocks betonade sexualiteten i ”Orgasm Addict.” Det mest utstuderade exemplet på 

det ekivokt chockerande finns hos Anti-Nowhere League och deras ”So What,” som 

deklamerar sexuellt umgänge med drottningen, Bach, olika gårdsdjur, en gammal man 

samt en skolflicka.185 Således proklamerar låten ingen specifik Andre, utan söker 

uppröra den normativa tvåsamheten i vilken kungliga beblandar sig med folkliga, lika 

lite som arter och generationer vanligtvis blandar sig sexuellt. 

 

6.3.2. Oi! och den kvinnliga sexualiteten 

Oi!-genren uppvisar dock en mer heteronormativ sida i det att avvikelser från 

man/kvinna-sexualiteten skrämmer. Redan vid åsynen av genrens bandnamn blir det 

tydligt att många anspelar på manliga könsorgan, sexualdrift samt 

fortplantningsförmågan. Typiska exempel är The Gonads, Toy Dolls och Peter and the 

Test Tube Babies. På den första Oi!-samlingen Oi! the Album återfanns Cock Sparrers 

”Sunday Stripper,” som såväl musikaliskt som textmässigt påminner 1970-talets 

(glam)rock. Här manifesteras attraktionen man/kvinna när bandet målar en bild av en 

arbetartjej,vars fysiska företräden gör betraktaren förhäxad. ”She was stone cold broke, 

                                                 
184 Bushell Hoolies: True Stories of Britain’s Biggest Street Battles s. 204 
185 Anti-Nowhere League,  Streets of London, WXYZ Records, 1981. 
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but her legs were pretty” heter det i låten och Cock Sparrer sätter kvinnan ifråga på en 

närmast Ulf Lundellskt hövisk piedestal när de fortsätter ”She´s just a Sunday stripper / 

at the bar on the corner / She´s a g-string tripper / but I´m in love with her” och ”I 

picture her putting on her make-up / deciding what to wear / I can see her hand pulling 

up her stockings / painted nails riding through her hair”.186 Denna (objektifierande) 

hyllning till den enkla kvinnan från de enkla kvarteren återkommer i Cock Sparrers 

rocklyrik – inte minst i låtar som ”Battersea Bardot” och ”East End Girl” där det ockå är 

uppenbart att Cock Sparrer blandar klass med kön med lokalsamhälle, varför den 

intersektionalistiskt sinnade läsaren förstår bandet som ett uttryck för en diskurs där 

identiteten formas av de woodwardska kategorierna i samspel..187 

 

Den kvinnliga sexualiteten betraktas däremot med misstänksamhet hos Condemned 84. 

I ”Teenage Slag” sjunger bandet, vars politiska hemvist anses vara högerställd (the real 

Oi!), att den oskuldsfulla vita oskulden när hon fått smak på sexlivet kommer ”end up 

driving you mad” och att hon ”probably end up with your dad” eftersom hon är en 

”teenage slag”. ”All your mates and everybody in the street will have a try” när hon 

”passing around all the pubs getting as many as she can”, vilket lyssnaren rimligtvis 

tolkar som att hon njuter av att vara sexuell förbrukningsvara och att detta avviker från 

den manligt dominerade heteronormativiteten.188  

 

6.3.3. Oi!-genrens förhållande till HBTQ  

Peter and the Test Tube Babies driver däremot med nämnda manligt dominerade 

heteronorm i det att bandet utsätter protagonisten med avsikten att ”screw the arse off 

you” för homosexualitet i låten ”Transvestite.” Samtidigt som heteronormen blir 

driftkucku hos Brightonbandet befäster rader som ”there´s something there that I didn´t 

expect / It´s hot and fleshy and it´s getting erect” det avvikande i att inte låta sig 

inlemmas i den manliga heterosexualiteten.189 Samma tematik återkommer hos The Last 

Resort och låten ”Johnny Barden,” men här på allvar även om låten i första hand 

handlar om det tragiska livsödet att hamna i fängelse. Titelpersonen ska har varit en 

bekant till bandet som blev erbjuden sängplats hos en man, som visade sig vilja ha 

sexuellt umgänge varpå denne Johnny Barden ska ha dräpt mannen. The Last Resort 

                                                 
186 Oi! the Album, EMI, 1980. 
187 Cock Sparrer, Two Monkeys, Bitzcore, 1997. 
188 Condemned 84, Condemned 84, Arma Tapes, 1984. 
189 Peter and the Test Tube Babies, Pissed and Proud, No Future Records, 1982. 
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sjunger ”He killed his fear / when he killed the man” – och undviker således det 

uppenbara rimmet fear-queer.190 Lika nogräknade med detta var dock inte bandet Close 

Shave191 som i sin ”Death Row” buntar samman just homosexuella – queers – med 

mördare och våldtäktsmän samt förespråkar dödsstraff för dessa. ”If death was made the 

sentence / then sex crimes they may drop”  meddelar Close Shave och det är tydligt att 

Oi!-genrens syn på den avvikande sexualiteten sträcker sig från Peter and the Test Tube 

Babies driftkucku till protagonist via The Last Resorts protagonists våldsamma 

avståndstagande till Close Shaves maning till olagligförklarande av just avvikande 

sexualitet.192  

 

En skiljelinje finns här i vad som i diskursen är möjligt att säga, utan att helt straffa ut 

sig själva som band. Som Worley beskrivit var Oi!-genrens ovilja att politiseras ett av 

skälen till att white power-musiken utvecklades som alternativ till Oi!. Häri kan också 

en förklaring till att The Last Resort inte sjunger att Johhny Barden dödade ”the queer” 

finnas – det var helt enkelt inte görligt inom Oi!-diskursen i det tidiga 1980-talet, medan 

samma diskurs förskjutits – inte minst på grund av White Power-genrens existens – när 

1980-talet gick mot sitt slut (och aidsepidemin hade satt sin prägel på tidsandan) och ett 

uttryck för detta är just Close Shaves ”Death Row.” Dödsstraffet för sexualförbrytare är 

någonting som också det kontroversiella bandet Combat 84 förespråkar i ”Rapist:” 

 

He's a dirty and evil man / Who no one wants to know / He could be living in your town / 

Coz the sign of the rapist doesn't show / Young girls come to me / Stalking victims in the 

street / When it happens no one sees / You're just dragged down off your feet / Capital 

punishment / Stronger government / Plastic mask and hairy wig / You're too scared to 

show your face / You're acting like a dirty pig / You're a cancer of the human race / Filth 

of society should all die / We need a stronger government / All you've gotta do is hang 

'em high / Bring back capital punishment / Capital punishment / A stronger government / 

We need a stronger government / Bring back capital punishment... Hang 'em, hang 'em, 

hang 'em high / You watch those fucking bastards die... Capital punishment / Stronger 

government!193 

 

Denna heteronormens yttersta konsekvens, våldtäkten, ses alltså som förkastlig medan 

stora delar av genren annars firar just den sexualitet som befinner sig inom nämnda 

spann. Den verkliga genushyllningen - även om genren är full av låtar med ”vi är 

grabbarna-tematik” – riktas däremot till tjejer som bekänner sig till skinheadsubkulturen 

och exemplifieras här med The Last Resorts ”Skinhead Girl Warrior.” Det är bilden av 

                                                 
190 Home https://www.stewarthomesociety.org/cranked/content.htm 
191 Likt Condemned 84 betraktas bandet som politiskt högerställt. 
192 Close Shave, Hard as Nails, Link Records, 1990. 
193 Combat 84, Rapist, Victory Records, 1983. 



  
 

- 48 - 

 

en självständig kvinna som målas när bandet sjunger ”She speaks her mind / Gets real 

loud / Knows her roots and she's proud / From the 60's till now / She's fought in the 

streets / A warrior who doesn't know defeat”.194 Självständigheten består dock i en 

socialt konstruerad manlighet. Dessa “skinhead girl warrior-tjejer” utgör egentligen 

blåkopior på grabbarna och rättfärdigar heteronormativiteten genom funktionen som, för 

att tala med, de los Reyes och Jansson, positivt exotiska. 

 

Det är dock inte bara inom Oi!-genren som heteronormen gör sig påmind, utan även 

inom punken195 i övrigt. En av startpunkterna för detta styckes resonemang var Anti-

Nowhere Leagues ”So What” och cirkeln kan slutas genom en titt på bandets sentida 

alster ”The Day the World Turned Gay,” vilken är en ironisk (?) förfärande betraktelse 

över ett samhälle där HBTQ-världen i större utsträckning nått acceptans: 

 

Now we've got poofs, queers, faggots, dykes, lady's boys and fucking transvestites 

The day the world turned gay 

Everything's acceptable today 

It was the day the world turned gay 

Well I must missed something along the way 

 

Gay pride are out there marching on the town 

They're holding hands with their trousers down 

They're sniffing each other's arses just like dogs 

They're being dirty and hanging around in bogs 

 

Homophobia you say to me 

Am I alone in a sick society? 

Well there won't be a generation here to come 

'Cause we are a dead generation, we are a dead man leading on196 

 

Huruvida texten skall förstås som i fallet ”Transvestite,” där det enda rimliga är att 

betrakta protagonisten som driftkucku, eller som reaktionärt homofobisk är i 

sammanhanget inte väsentligt. Istället visar exemplet på att det inte bara är inom Oi! 

som avvikelser från heteronormen förekommer i lyriken.197 Klart är också att 

skivbolaget Captain Oi! Records, som specialiserar sig på (åter)utgivning av Oi! och i 

viss mån övrig punk, vägrade ge ut ”The Day the World Turned Gay.” 

 

 

                                                 
194 The Last Resort, Resurrection, Captain Oi!, 2005. 
195 …och för all del den stora lejonparten rockmusik. 
196 Anti- Nowhere League, Pig Iron (The Album), Nowhere Records, 2006. 
197 I den svenska – företrädesvis i den göteborgska – punken är suffixet –bög ganska vanligt 

förekommande för att förstärka olika slag av den Andre. Exempel är när Attentat sjunger om ”högerbög”, 

Slobobans Undergång om en ”passiv bög” och Glo om ”dessa jävla diskobög”. 
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6.4. Sammanfattning av analysen 

Min analys ger bilden av en genre som är enhetlig så till vida att dess olika uttryck 

definieras av dess ursprung i arbetarklassdiskursen. Däremot är den inte ideologiskt 

bunden till någon specifik förståelse av just arbetarklassens situation, utan är istället ett 

exempel på hur dissonant gruppen som sådan är. Klassen blir alltså i min analys till 

Oi!:s minsta gemensamma nämnare, samtidigt som det i den intersektionella analysen 

blir tydligt att sexualitet, genus, nationalitet och etnicitet samspelar i kulturuttrycket Oi!. 

Den vita identiteten är, enligt Werner, socialt konstruerad och bygger på lokala 

maktrelationer. Tillsammans bygger sexualitet, genus, nationalitet, etnicitet och klass ett 

vi som kontrasterar till en bild av den  avvikande andre, som därmed också blir 

dissonant i det att den kan bestå av såväl intellektuella samt ekonomisk och politisk 

överklass som sexuell avvikelse från heteronormen. Gemensamt för viet i Oi! är att det 

kan beskrivas som ett subalternt alternativ. 

 

7. Slutdiskussion 

 

John Frows genredefinition grundar sig bland annat på ”thematic structure” och i 

sammanhanget Oi! är denna tematiska struktur, som vi har sett, tydlig. Oi!-lyrikens 

ämnen är återkommande, även om dissonans råder inom genren. Klass och lokalitet är i 

texterna lika viktiga som Worley framställt kategorierna historiskt. Den dissonans som 

genren rymmer är graden av politisering av klassbegreppet. Där Angelic Upstarts ger 

uttryck för socialistisk övertygelse finns hos exempelvis 4-Skins och Cockney Rejects 

en apolitisk hållning, varför klasstillhörigheten mer är en faktisk omständighet och 

utgångspunkt än vad den är behäftad med ideologi. Med avseende på identitet kan sägas 

att Oi!, precis som Worley beskrivit, har sin utgångspunkt i det lokala manliga 

arbetarklassamhället vilket avbildas normativt i Oi!-genren. 

 

Etnicitetstematiken är däremot mer enhetlig. Som rockmusiken i allmänhet är också Oi! 

en ”vit” angelägenhet. De färgade Oi!-musiker som faktiskt finns198 fungerar mer som 

den positivt exotiske, som Paula de los Reyes talar om, och bekräftar alltså normen. 

Texterna speglar enhetligheten ifråga så till vida att vitheten i sig inte är någonting 

explicit. Istället har Werner visat att vit identitet är ett uttryck för lokala maktrelationer 

                                                 
198 Exempelvis i engelska Gundog, amerikanska The Templars och svenska Perkele. 
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där vitheten representerar den överordnade. Den som är vit i relation till en motpart är 

inte nödvändigtvis vit i relation till en annan Andre. Tremblays och Duncombes idé om 

att punken befann sig i en diskurs där den vita ungdomen sökte en egen etnisk identitet 

tar sig istället uttryck genom en viss distansering från den Andre. Tydligast sker detta i 

4-Skins ”One Law for Them” där fotbollshuliganerna tilldelas martyrskapet i kontrast 

till andra förortsupplopp, men det är ändå ingenting som sägs rakt ut  i lyriken. Det 

skulle dröja ungefär 30 år tills det att en ny upplaga av bandet uttryckte missnöje över 

den illegala invandringens påstådda konsekvener – och då i en diskurs där det skett en 

betänklig förskjutning av gränserna för det som är möjligt att säga. Det går inte, menar 

jag, att se en textmässig kontinuitet från Oi! till vit makt. Istället är de båda genena 

många gånger varandras motpart, även om de kan föras närmare varandra som 

konsekvens av en hårdnad samhällsdiskurs. Oi!:s defensiva natur har bevarande (om 

man så vill bakåtsträvande) drag som gör genren attraktiv för reaktionära politiska 

krafter. 

 

Oi! är alltså, som Worley och Home bekräftat, defensiv till sin natur och när Chris 

Henderson jämför Oi!-genrens funktion med Bruce Springsteens porträttering av de 

amerikanska stålsamhällenas avveckling slår han antagligen huvudet på spiken. 

Henderson själv var dock av åsikten att mycket av hotet mot den genuint brittiska 

arbetarklasstillvaron kom från en etnisk Andre, vilket generellt sett inte bekräftas av 

Oi!-lyriken. Den vit makt-musik som uppstod i kontrast till oviljan att politisera Oi!, 

gjorde sig istället ambivalent i det att den adapterade black power-konceptet i syfte att 

utmåla den egna etniciteten som den i behov av upprättelse.199 Ambivalent är detta så 

till vida att just i fråga om etnicitet tillhör den tänkta publiken och bandmedlemmarna 

själva den dominerande majoritetsgruppen, varför en sådan protest - ironikt nog -  per 

definition tvunget måste riktas mot dem själva. Oi!-genren fostrade istället, som vi har 

sett, en motståndskraft som satte skinheads av olika etniskt ursprung på framidan av den 

i övrigt apolitiska The Oppressed-singeln Victims/Work Together. Likaledes skiljer sig 

Oi! från vit makt-genren även ikoniskt i det att de nazistiska skivomslagen ofta avbildar 

vikingar och figurer från nordisk och germansk mytologi. En sådan spatiotemporal 

eskapism är en tydlig distinktion från Oi!-genrens klasslokalitetsrealism. Att identiteten 

som utmålas i Oi!- och vit makt-genrerna skiljer sig åt beror alltså delvis på dess 

                                                 
199 Exempelvis avbildas till och med den knutna näven som symboliserar black power-rörelsen – om än 

färgad vit – på omslaget till Skrewdrivers singel White Power. 
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relation till varandra och hur de därmed konsumerar, reglerar och reproducerar 

kulturuttryck i relation till varandra i en Circuit of Culture. 

 

Det är i sammanhanget skinheads som modellen Circuit of Culture blir som mest 

intressant, eftersom det är en subkulturell livsstil som är reproduceras i Oi!-lyriken, 

vilket i sin tur reproducerar och reglerar själva livssttilen och dess uttryck genom till 

exempel kläder och beteende. Detsamma gäller andra samhörighetsmarkörer på grupp- 

och nationsnivå. Den normativa kulturella identiteten kan med andra ord uttryckas på 

andra vis än textligt inom Oi!. Genren kom ursprungligen från ungdomen i Londons 

östra arbetarkvarter, vilket förstås påverkade lyriken – med Cockney Rejects låtar som 

det klarast lysande exemplet. Samtidigt regleras och reproduceras just livsstilen med 

pubar, slagsmål och fotbollslaget West Ham i bandets låttexter. Det beror, enligt Frows 

genreteori, på att sändaren och den tänkta mottagaren omfattas av samma diskurs – och 

därmed producerar och reproducerar varandra i kulturuttrycket Oi!.  

 

Detsamma gäller för idéen om nationalstaten. England behandlas i Oi! som någonting 

vars inneboende kraft är med och skapar dess invånares – tillika Oi!-genrens publik och 

band – identitet. Samtidigt gör sig här klassmotivet åter tydligt i det att den brittiskhet 

som hyllas är arbetarklassens. Det är ”the dirty water of the river ” som är nationens 

stolthet medan ”the fatman laughed when others cried” under kriget, eftersom ”the red 

in the flag is the blood that was spilt”. Här är det tydligt att intersektionaliteten kan ge 

en fullödig analys, så till vida att det nationsbegrepp som vid första anblicken kan verka 

enande snarare består av klassamhörighet. Likaledes är klassamhörigheten det som 

producerar enhetlighet i fråga om lokalitet, subulturellt uttryck (företrädesvis skinheads) 

och etnicitet. Således är identiteten som uttrycks i Oi!:s brittiskhet inte en faktisk 

nationell identitet, utan en identitet grundad i lokalsamhällets klassuttryck. 

 

Splittring i enhetlighetsmarkörerna kan också uppstå i frågan om genus och sexualitet, 

vilket också kan ses som uttryck för och producent av klass- och rasidentitet. Normen 

för Oi! är manlig heterosexualitet, vilken också manifesteras i Oi!-lyriken – se 

exempelvis Cock Sparrers ”Sunday Stripper” och Condemned 84:s ”Teenage Slag.” 

Kvinnorna är alltså den Andre, tills det att de blir ”Skinhead Girl Warriors,” då de kan 

upptas i gemenskapen på den subkulturella identitetens grund – om än i form av socalt 

konstruerade män. Cock Sparrer blandar också klass med kön med lokalsamhälle i ”East 
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End Girl” och ”Battersea Bardot” där kvinnan lyckas vara såväl den Andre som den 

Samme. Värre är det med avvikande manlig sexualitet, vilket betraktas som ett hot mot 

den heterosexuella normativiteten. ”Transvestite” illustrerar – trots dess ironiskt-

humoristiska framtoning – tydligt den tänkta målgruppens betänkligheter kring ämnet. 

Att det inte var möjligt i sammanhanget Oi! att framställas som homofientliga blir 

tydligt i fallet The Last Resort och ”Johnny Barden.” När så Oi!-diskursen förändrades 

– mycket på grund av vit makt-genrens extremhögeråsikter – under det HIV-drabbade 

1980-talet, fanns det däremot utrymme för Close Shaves ”Death Row.” Sedan dess har 

diskursen åter svängt i fråga om homosexualitet och bandet har ändrat raden om 

dödsstraff för ”queers” i låten. Det identitetsuttryck är alltså föränderligt och påverkas 

av kulturkonsumtionen och –produktionen i den spatiotemporala diskursen. 

 

John Frows ”a set of formal figures” kan i fallet Oi! beskrivas som att 

arbetarklassungdomens identitet representeras och konsumeras som lokalt förankrad, 

men med våldet närvarande i situationens presens eller i en nära förestående dystopisk 

framtid. Vidare utgörs nationalstatens grundbultar av dess arbetarbefolkning som lever 

ett enkelt heterosexuellt liv på pubar och fotbollsläktare. Dessa värderingar omfattar 

samtliga i diskursen och genren Oi! är ett uttryck för densamma, vilka med tid regleras i 

fråga om värderingar vilket exemplifierats i analysavsnittet. Således är det alltså möjligt 

att angående Oi! tala om “a situation of address” som är specifik. Oi!-lyriken är riktad 

till en homogen grupp som omfattas av likartade värderingar. Det innebär också att den 

“rhetorical function” som Frow poängterar blir tydlig inom genren, när banden riktar 

sina texter – vars enkla budskap i stor utsträckning bekräftar lyssnarnas världsbild, 

istället för att ifrågasätta den – till mottagare som omfattas av just “a more general 

structure of implication”.  

 

Ovanstående innebär att de värdeförskjutningar om sker inom Oi!-lyriken intimt hänger 

samman med det som Foucault beskriver som tidsandans definierande tankar. 

Inledningsvis existerade genren dock i en mycket specifik diskurs inom den, 

företrädesvis londonska, manliga arbetarkulturen. Oi! är däremot inte den anarki som 

Arnold beskriver arbetarkulturen som. I själva verket försöker Oi! med sin 

värdekulturellt defensiva natur motverka just det kulturella och sociala förfall som 

Arnold annars menar är representativt för arbetarklasskultur. Oi! är en kulturresonans 

som beskriver arbetarklassens identitet som subalternt med utpräglad dissonans, och 
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inte en naturlagsbundet uttryck för degeneration som Arnold ser det som. Istället måste 

Oi! läsas med en social förståelse som grundar sig i arbetarklassens verklighet och 

vanor. 

 

Däremot blir Oi! svårbegripligt i fråga om exploateringsrelationer. Inom genren 

utnyttjar de utnyttjade utnyttjandet för att skapa en kulturell produkt. Ojämlikhet 

kritiseras men samtidigt normaliseras den i det att den tas för den självklarhet den är 

(eller var inom diskursen ifråga) och reproduceras därmed. Utnyttjandet av 

arbetarklassen blir en del av Oi!-genrens identitetsskapande, i vilket banden genom Oi!-

lyriken skapar en - med Stuart Halls ord - ”constitutive outside”, bestående av bland 

annat överklassen och Thatcherregimen, men också av medelklasstudenter och delar av 

fackföreningsrörelsen. 

 

I ”the constitutive outside” ligger också den textmässiga vattendelaren mellan Oi! och 

vit makt-musiken. Oi!-genren identifierar sig i mångt och mycket som kontrast till 

samma eller likartade den Andre som den tidiga punkrocken, medan band som 

Skrewdriver och Skullhead hittar sin Andre i etniska och socialistiska sammanhang. Där 

Oi! också har tagit den lokalitet som den tidiga punkrocken berörde till sitt yttersta, 

visar vit makt-bandens skivomslag många gånger en helt annan samhörighet i form av 

nordisk-germansk mytologi – avvikande från Oi! i såväl rum som tid. 

 

Matthew Worley tecknar i sin artikel Oi! som ett kulturellt betingat begrepp, vars 

stötepelare består av klass- och lokalsamhörighet. Min studie stärker Worleys tes och 

visar att detta också går igen i genrens litterära uttryck. Vidare visar uppsatsen att 

genren förändras i takt med att diskursen förändras samt kompletterar Worleys idé om 

att vit makt-musiken kom till på grund av Oi!-bandens apolitiska hållning, med att visa 

på hur genrernas den Andre skiljer sig åt. 

 

Utöver klass- och lokalsamhörigheten inom Oi! ger uppsatsen vid handen en bild av 

genrens förhållande till sexualitet och kön, som inte berörs av Worleys 

sociokulturhistoriska analys. Yttermera visar studien på den dissonans som råder inom 

genren och på omöjligheten i att till fullo låta sig infogas i den diskursiva identiteten, 

varför denna per definition både återskapas och regleras när den reproduceras i enlighet 

med modellen circuit of culture. 
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Sammanfattnings- och avslutningsvis kan sägas att den identitet som Oi! uttrycker är 

grundad i en socioekonomisk diskurs, vars uttryck är starkt påverkat av arbetarklassens 

subalterna vanor, i vilken det bland annat återfinns en genusmässig heteronormativitet. 

Lokalsamhället och dess pub-, klubb- och läktarliv har lämnat avtryck i Oi!, samtidigt 

som Oi!-genren i sin tur påverkar just lokalsamhället. Identiteten hyser få egentliga 

eskapistiska eller utopiska drag som skulle kunna förändra individens förhållande till 

samhället. Istället uttrycker Oi! en identitet som är defensiv och i det emot förändringar 

av den diskurs den befinner sig i. ”I like my life the way it is” sjunger 4-Skins, och 

uttrycker därmed en vilja till antigentrifiering av lokalsamhället.  

 

Oi!:s identitetsskapande innefattar också sökandet av en vit identitet. Den tillåts dock 

inte uppta något större utrymme, utan förblir mer en raslöshet fram tills det att vit makt-

band försöker annektera Oi!-uttrycket för nazistiska ändamål. Oi! i sig knyter mer an till 

klass och lokalsamhälle och ser sällan en etnisk Andre, utan oftare en intellektuell eller 

ekonomisk motpol. I den mån vitheten är ett tema för genren sker det ofta som uttryck 

för den vithet som Werner betraktar som konstruerad av genus och klass och erkänner 

samt accepterar de ”exploateringsrelationer” som återfinns hos de los Reyes. 

 

Trots den defensiva naturen i Oi! förändras genren i takt med att diskursen förändras 

vilket kanske är tydligast i fråga om synen på terrorism. Terrorhotet har påvekat Oi!-

genrens syn på den (etniske) Andre och i viss mån krympt avståndet mellan Oi! och vit 

makt. ”The Real Oi!” fungerar som en brygga genrerna emellan, vilket dock har fått en 

motreaktion i tydligare avståndstagande från högerpolitik i andra delar av Oi!. Så 

förändras alltså kultur- och identitetsuttrycket i Oi! när subkulturen konsumerar och 

producerar sig själv. Grundbultarna för genren som Worley uttrycker har dock bestått. 

Den lokala klassanknytningen, det subalterna levernet, manifesteras i Oi! och måste 

sägas vara det som är typiskt för genren. Avstickningar från detta, vill jag hävda, kan 

genremässigt inte inlemmas i Oi!  – trots genrens subkulturella öppenhet. 

 

 

 



  
 

- 55 - 

 

8. Förslag till fortsatt forskning 

 

Lämpligtvis fortsätter studierna kring Oi!-genren genom mer ingående undersökningar 

av ”the real Oi!” och det eventuellt krympande gapet mellan Oi! och vit makt-genren, 

som torde kunna bli en konsekvens av en förskjutning av diskursen i riktning mot 

nationalistisk högerpolitik förkroppsligad av till exempel English Defence League och 

UKIP. Ett band som Tattooed Motherfuckers är i sammanhanget intressant, eftersom 

dess sångare tidigare sjöng i vit makt-bandet English Rose men nu säger sig spela 

”Thug Rock” – en Oi!-liknande rock/punk utan explicita etniska eller politiska 

konstituerande utsidor. Däremot vänder sig ”the real Oi” mot vad de kallar politisk 

korrekthet. Kanhända fyller ”PK-maffian” samma funktion idag, som ”ZOG” gjorde på 

1980-talet.200 

 

I övrigt kan det vara av intresse att titta närmare på hur skinheadkulturen representeras i 

film samt på hur den manliga, londonska arbetaren porträtteras i exempelvis Garry 

Bushells och John Kings romaner med utgångspunkt i just Kathryn Woodwards 

kategorier – eventuellt i kontrast till Nick Hornbys författarskap. Vidare torde det gå att 

följa den cirkulära vidareutvecklingen av det urbana lokalsamhällets subkulturuttryck i 

form av casuals och vit rapmusik. Ett exempel är Argy Bargys senaste skiva där en av 

medlemmarna poserar iförd jacka av militärt snitt av märket Stone Island.201 Ett annat 

exempel är den ”urbana vita hip hop-/klubbmusik” om vardagslivet i arbetarlondon som 

tydligast exemplifieras av The Streets202 och Plan B.203 

                                                 
200 …och här är The Real Oi! avhängigt av åsiktsutvecklingen på nynationalistaska nätsajter och -

communities. 
201 Argy Bargy, Hopes Dreams Lies & Schemes. Randale Records. 2012. 
202 Se exempelvis Streets, The. Original Pirate Material. Pure Grove Music Limited. 2002. 
203 Helen Lewis. ”Why is Plan B wearing a neo-nazi band’s T-shirt?”. New Statesman. 22/7-2012. 
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9. Sammanfattning 
 

Den här masteruppsatsen föresätter sig att beskriva punkgenren Oi! som ett kulturellt 

resonansuttryck för den tidsanda den är sprungen ur. Matthew Worley har i sin artikel 

”Oi! Oi! Oi!: Class, Locality and British Punk” sedan tidigare beskrivt Oi! som en 

socioekonomisk produkt av thatchereran i den brittiska diskursen. Den worleyska tesen 

emotsägs inte i den här uppsatsen, men breddas och fördjupas så till vida att Oi!-lyriken 

och genrens bildspråk visar sig vara spretigt. Tydligt är att arbetarklassens vargdagsliv 

avbildas i Oi!, men med dissonanssprickor i enhetligheten. Genom en intersektionell 

analys visar jag att Oi! är en genre som i mångt och mycket bygger på konstruktionen 

av den Samme och den Andre – ”vi och dom” – i form av klass, kön samt grupp- och 

nationstillhörighet. Oi! visar upp en komplex identitet som är formad av det som Michel 

Foucault kallar ”tidsandandans definierande tankar”, och min analys visar att denna 

identitetsbild utgör en motvikt till både Matthew Arnolds idé om den degenererade 

arbetarklasskulturen och populariseringen av Oi! som enkelspårig rasist-, fascist- eller 

nazistmusik. Jeff Werner har istället visat att vithet i allt väsentligt är ett uttryck för 

socialt konstruerade maktrelationer. Precis som genus inte är ett biologistiskt begrepp, 

är inte heller vithet det. 

 

John Frows genreteorier talar bland annat om moraliskt-populistiska värderingar som 

omfattas av såväl sändare som mottagare och den här studien visar att här skiljer sig 

Oi!-lyriken distinktivt från vit makt-musik. Oi! är dock lika lite statisk som andra genrer 

utan utvecklas i enlighet med den cirkulära modellen Circuit of Culture. Ett 

kulturuttryck konsumeras för att därefter regleras och återigen produceras, varpå en 

identitet framställs som i sin tur konsumeras – och så vidare i ett kulturellt kretslopp.  

Detta tydliggörs exempelvis med Oi!-genrens förhållande till skinheadidentitetens 

uttryck. Oi! har alltså utvecklats – och utvecklas – genom konsumtion av punken, och 

redan här faller de mer estetiskt inriktade punkuttrycken bort till förmån för band som 

Sham 69. Denna regleras därefter genom att den bearbetas i förhållande till 

arbetarungdomens verklighet och kommer därefter ut om Oi! – en genre starkt präglad 

av arbetarungdomens lokalsamhällen, värderingar och subkulturer. Här fördjupas 

Worleys utlåtande om Oi! som sprunget ur bland annat pubar, gator, fotbollsläktare och 

affärer. Således är Oi! inte uteslutande för punkare, utan attraherade även till exempel 

skinheads och fotbollssupportrar. En konsekvens av det sistnämnda är att så kallade 
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casuals204 i viss mån sökt sig till Oi! och därmed också påverkat genren. Ett exempel är 

Argy Bargys senaste skiva där en av medlemmarna poserar iförd jacka av militärt snitt 

av märket Stone Island. Ett annat exempel är den ”urbana vita hip hop-/klubbmusik” om 

vardagslivet i arbetarlondon som tydligast exemplifieras av The Streets och Plan B. 

 

Denna uppsats bidrar vidare till förståelsen av Oi! genom att applicera Antonio 

Gramscis begrepp den subalterne på genren. Oi! uttrycker vardagslivtes mödor och 

glädjeämnen i den thatcheristiska diskursens – många gånger omedvetet om, andra 

gånger accepterande och ibland under protest – exploateringsrelationer. Det är inte mot 

bakgrund av ett ideologiskt uppvaknande av något slag som Oi! formar sin karaktär, 

utan snarare mot bakgrund av en faktisk omständighet. Dessa diskursens faktiska 

omständigheter lägger Oi! i dagen. Precis som Gramsci menar att folklore vittnar om 

det syditalienska fattigfolkets agrara livsvillkor, vittnar Oi! om Thatcherstorbritanniens 

proletärurbana varande. 

                                                 
204 Casuals kan beskrivas som en modeintresserad subkultur med idrottsläktarna som arena för 

kulturuttrycket. 
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