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Vad vill SUB? 
SUB verkar för att förbättra villkoren för sub- 
kulturerna i landet och för att öka kunskap om sub-
kultur i samhället. Det gör vi bland annat genom 
påverkansarbete och olika projekt. Vi strävar efter att 
förbättra förutsättningarna för våra medlemmar och 
anslutna så att subkulturella aktörer kan få ett större 
erkännande på såväl nationell som regional och lokal 
nivå.

Det finns alldeles för lite kunskap hos myndigheter 
och beslutsfattare om subkulturer och det finns  
anmärkningsvärt lite forskning och dokumentation 
om subkulturer. SUB vill öka kunskapen om sub- 
kulturer. Vi verkar för allas rätt till kultur och inklu-
dering i kulturlivet, för allas möjlighet att kunna vara 
delaktiga. Vi arbetar mot alterofobi, det vill säga mot 
rädslan för det avvikande och normbrytande.

Gå med i SUB! 
Som ansluten till SUB blir du del av ett nätverk där 
du kan finna likasinnade att samarbeta och utbyta  
erfarenheter med, ett nätverk där du har möjlighet att 
ta del av träffar och utbildningar och där du kan få 
hjälp och stöd. 

SUB strävar efter att stötta på ett dynamiskt sätt, 
det vill säga att du ska få hjälp med det du behöver.  
Kanske är det kontakter, hjälp att skriva ansökningar 
för att få stöd från din kommun, hjälp med ekonomi, 
arrangemangsfrågor eller utbildningar. Kanske be-
höver du hjälp att starta en förening? Kontakta oss så 
får du veta mer!
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Vad är SUB?
SUB – Riksförbundet För Subkultur är ett rikstäck- 
ande nätverk av subkulturella aktörer: föreningar,  
artister, konstnärer, dansare, arrangörer, producenter 
etc. Du kan ansluta dig som förening till oss men 
också som enskild utövare, grupp eller annan form. 

Som ansluten till SUB bidrar du till att vi som för-
bund kan visa på den stora bredd och mångfald som 
ryms bland subkulturerna i dag. Det kostar inget att 
bli medlem i SUB!

Vad är subkultur?
Det finns inte en tydlig gräns för vad som är sub-
kultur – det är en del av vad som kännetecknar sub-
kultur. Vad som är subkultur förändras med tiden.  
Subkultur har ingen ålder. Subkulturer bryter normer, 
förnyar och utmanar, men subkulturer kan också vara 
en identitet och uttryck som människor bär med sig 
hela livet. 

Kontakta oss
www.subkulturer.se
info@subkulturer.se

facebook.com/subkulturer

Vilka är SUB?
SUB bildades av aktörer verksamma inom vad som 
enkelt kan beskrivas som Sveriges goth- och synth-
scen, men har sedan starten breddats och omfattar 
nu många spännande genrer och uttryck. Hos SUB 
ryms alla kulturformer, exempelvis musik, dans, bild-
konst, film, spel, foto, litteratur, teater, musikal etc. Vi 
har många arrangerande föreningar och klubbar men 
också många som är utövare. 

SUB bildades 2014 och är därmed ett relativt ungt 
förbund, ett av Sveriges få nya riksförbund för kultur. 
Vi finns i hela landet och som ansluten till SUB som 
förbund blir du också del av en av våra fyra regioner. 
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