
Examensarbete 

Extrapoäng till de som skriker ”han är inte true”
- en netnografisk diskursanalys om gother och deras symboler.

Författare: Tobias Sverdén
Handledare: Anders Lundberg
Examinator: Zeth Ståhl
Termin: VT 2015
Ämne: Socialpsykologi
Nivå: Kandidatnivå



Abstrakt

The aim of this study is to identify and analyze the discourse within a gothic online

community and examine how they use significant symbols to create themselves as goths

and being part  of a community.  In order to  achive this  aim,  eleven different  forum

threads  were  examined  to  amalyze  how the  goths  created  their  significant  symbols

within  the  online  community  and  through  interaction  with  each  other.  The  results

implies that the discourse within the community describes the goths as either true or

false goths and that it is important to maintain this boundary 
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1. Inledning

Under livets gång söker de flesta människor sig någon gång till olika grupper eller personer för

att  skapa  eller  känna  en  känsla  av  gemenskap  och  tillhörighet.  Ett  alternativ  som  en  del

människor söker sig till för att finna denna gemenskap och tillhörighet är olika subgrupper eller

subkulturer.  Dessa  subkulturer  har  oftast  en  alldeles  egen  struktur  och  uppsättning  av  olika

symboler och ett sätt att förstå en subkultur är genom att närma sig dess viktigaste symboler.   

Symboler får sin betydelse via interaktion mellan människor, och vad de står för och hur de

används beror på hur interaktionen ser ut. Ett exempel kan ses i Lisa Lindqvist Liljedahls (2014)

bok Too much too young där Philip Lalander skriver om hur det inom subkulturen skinheads, där

det rakade huvudet och de klassiska bomberjackorna symboliserar en identitet och tillhörighet till

skinhead-kulturen och arbetarklassen (Lindqvist Liljedahl 2014:5). 

Subkulturer är ett begrepp som definieras som en grupp eller kultur som har en distinkt form och

struktur för att skilja sig och dess medlemmar från den övrigt ”vanliga” och ”normala” kulturen.

Det är en egen kultur med ett eget territorium som skiljer dess medlemmar från övriga människor

och där dess medlemmar ägnar sig åt särskilda aktiviteter specifika för deras subkultur. Samtidigt

som de kan finna en gemenskap och trygghet där (Gelder & Thornton 1997:100). Genom åren

har subkulturer oftast betraktas som ett avvikande fenomen eller en avvikande grupp dit personer

som ses som utanförstående från det ”normala” söker sig. Howard Becker skriver att alla sociala

grupper skapar sociala regler som bestämmer vad som är ett passande beteende och hur gruppens

medlemmar ska handla inom vissa situationer (Becker 2011:17). Skulle en sådan regel brytas av

en  medlem  skulle  den  personen  kunna  ses  som  en  avvikare,  eller  med  andra  ord  en

utanförstående.  Det  är  här subkulturer  kan spela  en viktig  roll  för de som klassificeras  som

utomstående.  Subkulturer  skapar  en  ny  sorts  gemenskap  där  bland  annat  stöd  från  andra

medlemmar finns (Wilkins 2009, Lalander & Qvarsebo 2014). Ett sätt att visa tillhörighet till en

viss subkultur är  via signifikanta  symboler.  En signifikant  symbol  är en symbol  som har en

gemensam betydelse för den sociala gruppen som använder sig av den (Strauss 2002:XXVI). Det

kan vara alltifrån en specifik symbol, likt korset för dem som anser sig tillhöra kristendomen, till

ett särskilt ord som har en specifik betydelse som alla medlemmar i gruppen delar. 

På senare tid har fler och fler subkulturer och communitys  skapats och etablerats på internet.

McArthur  (2009) skriver  i  sin  artikel  Digital  Subculture:  A Geek  Meaning of  Style om hur

interaktion  på  webbsidor  och  chattrum  bekräftar  den  kollektiva  identiteten  av  gruppen  som

samlas på webbsidorna eller  chattrummen och fungerar som en samlingsplats  för likasinnade
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individer  att  samlas  på  när  de  inte  kan  samlas  på  fysiska  platser  på  grund  av  bland  annat

avståndet mellan individerna. Hemsidorna och chattrummen blir en knutpunkt där individernas

personliga  och sociala  identitet  skapas  och  ges  mening  via  de  ritualer  som sker  på  platsen

samtidigt som individer på hemsidorna och chattrummen finner tillhörighet till andra människor

(McArthur 2009:62). En sådan hemsida som välkomnar många olika subkulturer är Helgon.se, se

nedan för en kort  beskrivning av hemsidans uppbyggnad och syfte,  dit  många personer med

alternativa stilar har sökt sig. En av de subkulturer som har sökt sig till Helgon är gother. 

Gother eller goth är en subkultur som uppstod under 1980-talets senare halva och som oftast var

baserad  på den brittiska  post-punk scenen och ljudet.  I  huvudsak var  det  musiken  och dess

artister som utvecklade genren goth och skapade de karaktärsdrag som förknippas med genren.

Dessa karaktärsdrag var en mörkare stil både till utseendet och till musiken blandat med ett visst

punk-tema som fanns på den tiden (Hodkinson 2002:35).  

1.1 Problemformulering

Tillhörighet  är  en viktig  del  i  människors  liv  och internet  med dess  olika  hemsidor  gör  det

möjligt för personer som inte har chansen eller tillgången till en fysisk grupp att kunna finna en

gemenskap och tillhörighet  till  andra.  Symboler  används på liknande sätt  för  att  visa  på sin

tillhörighet till en grupp alternativt för att skilja sig från andra grupper. De har en stor påverkan i

det  vardagliga  livet  då  de  förmedlar  väldigt  mycket  information  såsom  idéer,  regler  eller

värderingar (Charon 2010:61). Symboler är därför av stor vikt i formandet av människan då de

står som grund i både den sociala verkligheten och i samhället. Den sociala verkligheten skapas

via symbolisk interaktion vilket således gör att verkligheten kommer att ses genom de symboler

människan väljer att ta till sig (Charon 2010:62). Symbolers påverkan i det dagliga livet är stor

och mycket  forskning finns kring det dock finns det väldigt  lite forskning om symboler  och

internet.  Framförallt  finns  det  begränsad  forskning  kring  hur  symboler  skapas  inom  olika

subgrupper på nätet och hur de används av dem. Det här är en kunskapslucka som behöver fyllas.

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur diskursen kring gothers signifikanta symboler på

Helgon är uppbyggd och hur de använder sig av dessa symboler för att knyta an till sin subkultur

samt för att skilja sig ifrån de personer som inte tillhör subkulturen. Med andra ord hur symboler

skapas i en virtuell verklighet och vad de används till.  
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1.3 Frågeställning

Frågeställningen är tänkt att underlätta när problemformulering ska undersökas och besvaras. 

 Hur konstruerar deltagarna sig själva som gother? 

 Vilka symboler är centrala?

 Vilken funktion har Helgon för gotherna? 

1.4 Bakgrund 

Helgon.se är  en  hemsida  där  ett  online-community  har  skapats.  Hemsidan  har  ca  50.000

registrerade medlemmar och beskrivs som en samlingsplats för de personer med alternativa kläd-

och musikstilar, däribland punkare, gother, emos och syntare (Helgon 2015). På hemsidan finns

det en presentationskategori där hemsidans medlemmar kan skriva en presentation om sig själva

och där de kan föra en egen dagbok över händelser, saker och annat av intresse för den som

skriver i den. Helgon består också av ett galleri där medlemmarna kan ladda upp bilder, vilka

oftast är på dem själva eller andra saker som återspeglar deras intressen, såsom husdjur, artister,

spelningar eller andra aktiviteter. Det finns också två olika huvudsakliga kommunikationstyper,

planket och forumet. Planket kan beskrivas som en stor mass-chatt där alla helgons medlemmar

kan chatta med varandra i realtid. Forumet består av olika ämnestrådar som någon av helgons

medlemmar skapat och trådarna kan beröra allt mellan himmel och jord. På forumet finns det en

huvudkategori såsom kläder, livsstil, kärlek eller relationer, inom dessa huvudkategorier lägger

en medlem upp en fråga eller en tanke som rör kategorin och sedan kan andra medlemmar läsa

och svara på frågan eller tanken. Det som skiljer planket från forumet är att det som skrivs på

forumet finns kvar för andra att läsa för all framtid medan det som skrivs på planket försvinner

efter ca 40 andra medlemmar har skrivit eller svarat.

1.5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring subkulturer och signifikanta symboler beskriver oftast hur och vad de

signifikanta  symbolerna  används  till  inom  gruppen.  Det  mesta  av  den  tidigare  forskningen

fokuserar enbart på en specifik grupp, oftast också en fysisk grupp och inte en som i huvudsak

existerar på nätet. Däremot finns det begränsad forskning kring ett community som välkomnar

flertalet olika subkulturer till samma hemsida. 

Ett exempel på signifikanta symboler och dess användning kan påträffas i Philip Lalander och

Jonas  Qvarsebos  (2014)  bok  Punk  i  Peking  där  de  beskriver  när  punk-kulturen  kom  till

Norrköping. Ett av punkarnas kännetecken var det färgade och rakade håret, skinnjackorna och
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de trasiga jeansen. När en person iklädde sig något av de föregående sakerna så sågs hen som en

punkare av allmänheten men också av punkarna själva. Kläderna blev en signifikant symbol för

punkarna som användes för att skilja sig från de övriga människorna i samhället. Lalander och

Qvarsebo skriver också att den punk-gemenskap som uppstod mellan gruppens medlemmar blev

likt en extra familj där personerna kände samhörighet till varandra och kunde få stöd (Lalander &

Qvarsebo 2014:44). Punkarna sökte sig också till  platser där de kände att  de kunde vara sig

själva,  bortom  vuxnas  övervakande  och  kontroll,  vilket  skapade  en  gemenskap  präglad  av

solidaritet inom punk-kulturen (Lalander & Qvarsebo 2014:72). 

Ett  annat  exempel  på  hur  grupper  använder  sig  av  signifikanta  symboler  finns  i  Coco  och

Woodwards (2007) artikel  Discourses of authenticity within a pagan community,  där Coco och

Woodward ser att medlemmarna av subkulturen paganismen använder sig av ett uttryck, fluffy

bunny,  för  att  skilja  sig  från  de  personerna  som enbart  är  intresserade  av  subkulturen  och

medlemmar  i  den  på  grund  av  att  det  är  populärt  att  vara  det  (Coco  & Woodward  2007).

Uttrycket blir en symbol som skiljer de ”äkta” medlemmarna, dvs. de som är genuint intresserade

från de som enbart är med för nöjets skull. På samma sätt kan symboler och språkbruk användas

av subkulturens medlemmar för att dels skilja sig från dem som är utomstående och dels för att

skilja mellan nybörjare och erfarna medlemmar inom subkulturen (Whittaker 2007). 

Förutom att  användas  som skiljemedel  används  också  signifikanta  symboler  av  subkulturers

medlemmar för att skapa sina egna själv. Miklas och Arnold (1999) skriver i sin artikel  The

Extraordinary Self: Gothic Culture and the Construction of the Self, om hur medlemmarna inom

gothkulturen använder sig av vissa symboler för att visa sin tillhörighet till gruppen och utefter

dessa symbolerna utvecklar de sina egna själv. Chernoff och Widdicombe (2014) skriver om ett

liknande fenomen  som de fann bland emo-kulturens  medlemmar.  De fann att  medlemmarna

inom emo-kulturen, framförallt nybörjare eller nyligen medlemmar, tog på sig de symboler som

visade att de var ”äkta” medlemmar av subkulturen och att de tillhör gruppen samtidigt som de

själva  inte  ville  klassificera  sig  som  ”äkta”  medlemmar  till  den  gruppen  vars  symboler  de

anammat. Med ”äkta” medlemmar syftar Chernoff och Widdicombe på individer som sökt sig till

subkulturen av egen vilja, inte på grund av att det är mode att tillhöra gruppen och subkulturen.

Varför de nya medlemmarna tog på sig dessa symboler beskriver Chernoff och Widdicobe som

följande: 

”Establishing one’s  legitimacy as  a  member plays  an important  role in  participating in  online  

support groups: for example, accomplishing legitimate membership in turn dictates whether newbies
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receive responses to their initial posts in online social groups. The posts we have examined therefore

show how members skilfully navigate two interactional concerns: the need to establish their identity

as emo in order to participate as legitimate members of the forum, while rejecting emo membership 

as motivating their participation in it. (Chernoff & Widdicome 2014:318).”

Att posera som emo och ta på sig deras symboler blev ett sätt för nybörjarne att framstå som

legitima medlemmar på forumet och att de hörde hemma där. Det blev ett sätt för dem att få

bekräftelse från andra medlemmar. 

Mortara och Irinico har också fokuserat på emo-kulturen online. I sin artikel ”Deconstructiong

the meaning of Emo lifestyle and aesthetics” skriver de om emo-kulturens karaktärsdrag som

benämns på olika nätforum (Mortara & Irinico 2013). De nämner anknytande till symboler kring

trasiga hjärtan som symboliserar den inre smärtan emos känner och hur det uttrycker ett rop på

hjälp att laga dem. Mortara och Irinico skriver också att ett stort fokus för forumdeltagarna ligger

på sökandet efter emotionell samhörighet till andra (Mortara & Irionico 2013:357). 

1.6 Metod

Denna  studie  kommer  att  hämta  inspiration  från  en  netnografisk  metod  samt  utgå  ifrån  en

textanalytisk  metod  som senare  övergår  i  en  diskursanalys  då  datamaterialet  samlas  in  och

analyseras.  Den netnografiska  metoden  utgår  ifrån  utforskandet  och dokumenterandet  av det

virtuellt  sociala  samspelet  som är  sammankopplat  med  en  pågående  förändringsprocess.  En

förändringsprocess där olika fenomens innehåll  och gruppers gemenskap ständigt byts ut och

omformas i och med att personer snabbt och enkelt kan sprida och utbyta information och åsikter

utan  hinder  från  till  exempel  avstånd.  I  fokus  står  självpresentationen  och  aktörskapets

förändring samt dolda spänningar mellan anonymitet  och gemenskap (Berg 2012:120). Fokus

ligger inte på den verklighet som finns bakom individernas berättelser utan istället fokuserar det

på att förstå berättelsen som sägs, det vill säga det som framställs av individens berättelse (Berg

2012:124).  Det  centrala  som  metoden  frambringar  för  studien  är  granskandet  av  hur

gruppmedlemmarna talar om signifikanta symboler samt hur de bygger upp dem, dock inte till

vilken grad de efterlevs eller anammas bakom skärmen. Då fokuset inom netnografin ligger på

det  som  skrivs  på  nätet  och  inte  hur  det  ser  ut  bakom  skärmen  är  det  också  viktigt  i

avgränsningssyfte.   

Textanalysen som metod kommer att utgå ifrån resonemanget att texter bidrar till skapandet av

människors  föreställningar  om hur  samhället  är  och  hur  relationer  mellan  människor  ser  ut

(Boréus 2012:132). Genom att undersöka och analysera hur medlemmarna på Helgon skriver om
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vissa saker kan det gå att  se vad som är signifikanta symboler inom gruppen då signifikanta

symboler skapas via virtuell kommunikation mellan gruppers medlemmar, som i sin tur svarar på

problemformuleringen samt frågeställningen.  

Sophia Lövgren (1999) skriver att textanalys kan vara en möjlig ingång till  en diskursanalys.

Genom att utgå ifrån textanalysens fokusering på texten går det sedan att gå vidare och fokusera

på den sociala kontexten och de sociala strukturerna som existerar i texten. Texten blir det som

analyseras och diskursen svarar på hur analysen ska gå till (Lövgren 1999:34). 

Ett karaktärsdrag med diskursanalys är att den utgår ifrån vad som är underförstått och att de

flesta fenomenen är socialt konstruerade, exempelvis könsroller. Det underförstådda tas reda på

genom att granska diverse påståenden och genom att söka efter det som tas för givet (Boréus

2012:138). Likaså hur språket och diskursen kategoriserar och skapar jaget, sociala positioner,

förväntningar  och  föreställning  om  människor  är  centralt  inom  diskursanalysen  (Boréus

2012:139). De begrepp från diskursteorin som kommer användas i denna studie är nodalpunkt,

mästersignifikant  och  ekvivalenskedjor.  Nodalpunkt  är  det  som  organiserar  diskurser,

mästersignifikant  organiserar  identitet  och  olika  diskurser  beskriver  mästersignifikantens

innehåll. Detta sker genom att mästersignifikanten knyts ihop i ekvivalenskedjor, som i sin tur

skapar identiteten i relation till det nodalpunkten står för. 

Som  exempel  kan  hur  det  talas  eller  skrivs  om  kategorierna  man  och  kvinna  tas.  Vilka

egenskaper som sägs eller tillskrivs just dessa kategorier, till exempel män ska vara hårda och

tuffa och kvinnor ska vara känslosamma och omsorgsfulla, skapar vissa handlingsanvisningar till

människor som identifierar sig med kategorin man eller kvinna enligt Jørgensen och Phillips.

Dessa anvisningar måste personen leva upp till om han eller hon ska ses som en ”äkta” man eller

kvinna (Jørgensen & Phillips 2014:50). Hur diskursen framställs blir den referensram individerna

förhåller sig till när de skapar sin könsidentitet. Diskurser beskriver inte en yttre fysisk värld som

existerar  i  verkligheten,  som till  exempel  stereotyper,  scheman eller  skript.  Istället  skapar de

olika diskurserna en värld som enligt talaren eller författaren återspeglar det hen ser som sant

eller  verkligt  där  ute  (Jørgensen  &  Phillips  2014:104).  Det  blir  en  återspegling  av  hens

uppfattade världsbild, en världsbild som inte behöver stämma överens med verkligheten dock så

uppfattar  talaren det så. Således kan det också finnas flera olika diskurser om ett ämne eller

fenomen, ingen mer rätt  än den andra, och dessa olika diskurser kämpar om att  bli den som

beskriver signifikanten och dess betydelse (Jørgensen & Phillips 2014:58).
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Ett begrepp som kommer att användas och behöver definieras är  flytande mästersignifikanter.

Flytande  mästersignifikanter  används  inom  diskursanalysen  och  beskriver  hur

mästersignifikanterna är flytande, dvs. att den inte är statisk utan att dess innehåll ständigt kan

förändras.  På  så  vis  pågår  det  en  strid  mellan  olika  diskurser  om  att  fylla  dessa

mästersignifikanter med olika innehåll och beskrivningar (Jørgensen & Phillips 2014:57). 

En  sista  sak  som  är  värd  att  poängtera  gällande  metoderna  och  deras  användande  är  att

netnografin enbart  fokuserar på den bild  som sägs och målas  upp på skärmen,  inte  det  som

händer bakom skärmen eller om det efterföljs, vilket gör att det som beskrivs sker i en virtuell

verklighet. Netnografin tillsammans med diskursanalys gör att denna studie enbart kommer att

fokusera på den bild som skapas av deltagarna om gother och Helgons funktion. 

1.7 Teori

Som teori kommer denna uppsatsen att utgå ifrån signifikanta symboler och hur de skapas och

används av gotherna på hemsidan Helgon. Signifikanta symboler skapas socialt i samspel inom

olika  grupper,  framförallt  via  den virtuella  kommunikationen som sker  inom gruppen. Varje

grupp utvecklar ett eget system av signifikanta symboler som sedan tolkas gemensamt av dess

medlemmar och varje medlem vet vad de signifikanta symbolerna står för samt betyder (Strauss

2002:XXVI). 

Symboler är sociala objekt som används för att representera det som människor kommer överens

om att de ska representera skriver Joel M. Charon (2010:49). Representationer används för att

avsiktligt  kommunicera  till  andra  människor,  objekt  runt  omkring  oss  och  emot  oss  själva.

Symboler och vad de representerar gör att det delas en förståelse av vad de står för. De kan

berätta för andra vad vi tänker och tycker, vad vi är eller vad vi vill. Charon skriver att alla ord

som förstås av den som kommunicerar är en form av symboler (Charon 2010:51). På samma sätt

kan alla typer av fysiska objekt bli en signifikant symbol. Några exempel på fysiska objekt som

kan bli signifikanta symboler är färger, smycken, kläder, hårstilar, tatueringar eller flaggor. När

avsiktliga  ord,  handlingar  eller  objekt  används  i  syfte  att  kommunicera  eller  representera

någonting kan också de ses som signifikanta symboler (Charon 2010:51). 

Genom att se vad de olika forumdeltagarna kommunicerar om och skriver om kring gother så

kan det ses vad som är signifikanta symboler eftersom de skapas via kommunikation mellan

andra.  De  signifikanta  symbolerna  skapar  representationer  av  goth  och  diskursen  kring  de

signifikanta symbolerna skapar en bild om goth. 
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1.8 Begreppsdefinition 

Ett begrepp som kommer att användas mycket  och som är tvetydigt är  normala.  Begreppet i

denna studie syftar på det som anses vara okej eller normalt att göra i det övriga samhället, med

andra ord de normer som existerar och som tas föregivet att människor efterföljer. 

1.9 Datamaterial, urval och avgränsningar

Det datamaterial  som har samlats  in har hämtats  från Helgons forumsida.  Trådarna som har

granskats har valts ut efter deras olika teman. Huvudtemat till de olika forumtrådarna har varit

frågor som ställts om gother, deras stil och vad det innebär att vara goth samt forumtrådar som

har handlat om helgon. Totalt har åtta olika forumtrådar som berör ämnet goth granskats och tre

forumtrådar som berör Helgon granskats. För enkelhetens skull och för att kunna hänga med i

resonemangen kommer de olika forumtrådarna att kallas för G-X och H-X, G står för gothtråd-X

och H står för Helgontråd-X. När en forumtråd skapas av en deltagare får hen bestämma vad

forumtråden ska heta, vad den ska handla om och vilken fråga det är som ska ställas. Vilken

fråga det är som ställs beror på vad trådskaparen undrar över eller vill ha andras åsikter om.

Sedan svarar andra forumdeltagare på frågan som har ställts, varpå trådskaparen kan svara på

deras inlägg eller någon annan forumdeltagare kan svara på inlägget.   

Den här studien kommer enbart att behandla hemsidan Helgon.se och de subkulturer som finns

representerade där. Detta på grund av att studien hade blivit  för stor om flera hemsidor hade

undersökts och på grund av att de signifikanta symbolerna skiljer sig från grupp till grupp och

likaså  diskurserna.  Studien  kommer  också  enbart  att  fokusera  på  subkulturen  goth  och  de

signifikanta symbolerna som framställs där. Detta beror också på att studien annars hade blivit

för stor att genomföra under det tidsspann som har tillhandahållits. De personerna som har skrivit

på  hemsidan  Helgon  kommer  att  betraktas  som en  homogen  grupp i  den  här  studien.  Med

homogen grupp menas att de personer som vistas på Helgon och deltar i dess olika aktiviteter är

likasinnade i den bemärkelse att de alla tillhör någon form av subkultur. Detta på grund av att det

är svårt att med säkerhet veta och se vilken ålder eller kön personerna har då de profilbilderna

eller den profilinformation som deltagarna anger inte behöver vara sanningsenliga vilket gör det

svårt att kategorisera dem i exempelvis variablerna kille eller tjej. Detta kommer dock inte att

påverka resultatet av studien då det inte är det som är syftet eller problemet att undersöka utan

fokus kommer att ligga på hur signifikanta symboler och dess egenskaper framställs om gother. 
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1.10 Etiska överväganden

Då studien kommer att ske på ett nätforum kommer det att vara extra viktigt att tänka på hur

texterna och berättelserna framställs i studien. Detta för att vissa personer skriver på ett speciellt

sätt  vilket  lätt  kan  spåras  tillbaka  till  dem och  på  så  sätt  spräcka  den  anonymitet  som ska

vidhållas i en studie. Samtidigt får inte berättelserna och texterna skrivas om allt för mycket då

det kommer att påverka trovärdigheten i datamaterialet och de resultat som senare kommer att

presenteras. För att öka anonymiteten kommer texternas författare inte att skrivas ut utan de har

fått beteckningen X-1, X-2 och så vidare, och på motsvarande sätt kommer enbart deras citat att

skrivas  ut.  Detta  för  att  göra  det  svårare  att  hitta  vem  som  sagt  vad  och  på  så  sätt  öka

anonymiteten. 

2. Resultat och analys 

Resultat och analys kommer att presenteras växelvis där först en del av resultatet presenteras och

sedan  analyseras.  I  slutet  på  varje  del  kommer  en  kort  sammanfattning  av  resonemangen.

Resultatet  har  framkommit  genom  att  sammankoppla  gemensamma  teman  för  de  olika

kommentarer. Detta har i sin tur skapat kategorier,  dvs. ekvivalenskedjor i det här fallet  som

beskriver två mästersignifikanter som sedan beskriver nodalpunkten. Kommentarer har granskats

utifrån hur de sägs, vad de säger och vem som säger det. Beroende på dessa tre kriterier har

kommentarerna  sedan  sorterats  i  de  olika  mästersignifikanterna  med  dess  tillhörande

ekvivalenskedjor. 

2.1 Goth

I  undersökandet  av  diskursen  kring  gother  framträder  nodalpunkten  som  gother,

mästersignifikanterna framträder som äkta  respektive  oäkta och ekvivalenskedjorna framträder

som  känsla  och  beteende,  utseende,  musik  samt  intressen  och  uttryck.  De  olika

ekvivalenskedjorna beskriver mästersignifikanten dvs. vad som är äkta och oäkta, som i sin tur

utgör och organiserar nodalpunkten gother. 

2.2 Äkta och oäkta

Till  de två mästersignifikanterna äkta och oäkta har fyra olika ekvivalenskedjor framkommit,

dessa  ekvivalenskedjor  har  fått  sina  namn  efter  vad  de  olika  kommentarerna  beskriver.

Ekvivalenskedjorna blir med andra ord ett samlingsnamn eller en kategori för kommentarerna.

Vad som menas med äkta och oäkta i den här studien är att det framkommer en bild utifrån

diskursen om att det finns vissa karaktärsdrag som skiljer de äkta gotherna från de oäkta, dvs. de

gother som betraktas som genuint intresserade av gothen och vad den innebär från de som är mer
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eller mindre intresserade av gothen p.g.a. dess popularitet. Först presenteras mästersignifikanten

äkta  och  de  olika  ekvivalenskedjorna  samt  deras  innehåll  och  sedan  presenteras

mästersignifikanten oäkta och de olika ekvivalenskedjorna och deras innehåll.  

2.3.1 Den äkta gothen 

Nedan  presenteras  mästersignifikanten  äkta  och  dess  tillhörande  ekvivalenskedjor.

Kommentarerna beskriver gother ur ett subjektivt perspektiv det vill säga ett perspektiv sett från

de som klassificerar sig själva som gother och anser sig tillhöra goth-kulturen.  

2.3.2 Känslor och beteenden

Följande  kommentarer  är  hämtade  från  forumtrådarna  G-1  till  G-8  och  de  beskriver  hur

ekvivalenskedjan känsla och beteende är  uppbyggd.  Känslan som deltagarna beskriver syftar

oftast på en viss typ av känsla som finns inom gothen, likaså ett beteende som är förknippat med

gothen. Det beteende deltagarna nämner som är förknippade med gothen beskrivs som följande: 

X-1: En gothare vet att världen inte bryr sig om hen, en emo tror att världen inte bryr sig om hen.  

X-2: Rebelliska och lite uppkäftiga men väldigt kunniga.

X-3: Goth går in lite extra när man gör någonting och man skall alltid göra det väldigt utstuderat, 

gärna framför andra. Vill man inte vara punkare eller synthare kan man vara goth. Gother dricker te 

i massor och rödvin om det är fest men inte du om du är 14. Om man dricker te ska man göra det 

utstuderat i svart tekanna som är det coolaste alla sett och sorter ingen har hört talas om. 

Kommentarerna visar på att det finns en bild av gothers beteende som rebelliska och oförskämda

samtidigt som de är väldigt kunniga och noggranna. Detta kan utläsas i kommentaren om att

gother går in lite extra för de saker de ska göra och att de gör det väldigt utstuderat. Samtidigt

gäller det att vara lite unik genom att dricka lite annorlunda drycker såsom te eller rödvin. Dessa

ska också vara i ovanliga sorter och i ovanliga och häftiga dryckeskärl. Det är ett lite rebelliskt

beteende som beskrivs på samma gång som det inte är någon form av obehaglig revolt. Med

obehaglig revolt syftar jag på att det inte är något som är alltför stötande mot andra, snarare är

det nästan en form av en mild revolt, nästan lite gulligt. Det är lite utstickande att dricka te eller

rödvin till fest samtidigt som det inte chockar andra människor till skillnad från punkarna eller

skinheadsen med deras antikultur (Lalander & Qvarsebo 2014). Det blir ett sätt att skilja sig från

andra genom att dricka ovanliga dryckessorter, en metod för att vara och kunna ses som lite egen

och unik samtidigt som det är lite rebelliskt mot det som oftast annars dricks till exempel kaffe

eller öl på fest.  
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Några allmänna drag som kommer på tal när det gäller känslan och beteendet kring äkta gother,

som en del av deltagarna uttrycker: 

X-1: Goth för mig är mystik, musik, fashion och historia. Jag tycker att det finns ett sammanhang 

mellan dessa sakerna. Det är lite av en livsstil. 

X-2: Att vara kontroversiell, strida mot status quo och moralisk ordning, bygga en antikultur. Tyvärr

inte att vara originell utan att vilja höra hemma i mörkret och skuggan istället för ljuset. Att bryta 

mot normen och förordningarna, att dra fram det anakronistiska, det opassande och det omoderna. 

Att frossa i synder, kroppslig njutning, lust och speciellt sex. Det är goth.

X-3: Goth för mig är att sitta i en park och bli kissnödig på 3,5 % öl och sedan bli ännu mer  

kissnödig på starkare öl på kvällen.

X-4: Känslan för mig är mer öl, pogodans, DIY1 och att ge långfingret. 

X-5: När jag går runt i min lägenhet helt själv, iklädd svara spetskläder eller sammetskläder och 

vinrött läppstift och en hel del kajal, lyssnandes på Sister samtidigt som jag skriver mörka men ändå

lidelsefulla dikter. När jag känner mig lite vemodig men ändå glad och tar på mig ett par fina svarta 

stövlar. Ja, då känns allt rätt goth. 

Kommentarerna beskriver ett beteende som förespråkar en goth att vara annorlunda genom att

bryta mot det vardagliga och sticka ut från det som anses vara normalt. En goth behöver inte

följa normerna eller den moraliska ordningen utan hen ska vara något av en avvikare och känna

sig hemma i denna avvikelse och framförallt i det mörker som finns. Att höra hemma i mörkret

skulle kunna betyda att det ska kännas tryggt att vara lite i skymundan, det ska kännas okej att bli

exkluderad från övriga grupper och det är inget farligt att inte tillhöra den ”normala” gruppen.

När det gäller känslan som deltagarna beskriver framställs det nästan som att känslan ligger i ett

beteende, nämligen beteendet av att göra saker själva, pogodans, ge långfingret till någon eller åt

något eller dricka alkohol. Att utföra detta beteende skapar en form av känsla som beskrivs som

goth. Kommentaren som deltagare X-5 skriver ger en bra bild av detta. Den ger en beskrivning

om hur personen vandrar runt i sin lägenhet, vemodig och glad, skrivandes på lidelsefulla dikter

och det är detta beteende som gör att det känns goth. Det handlar om ett lite utstickande och lite

avigt beteende som dels går emot det normala och dels tillhör det normala för gruppen och det är

via detta beteende som det uppstår en känsla för deltagarna, den känsla som de kallar för goth.

Beteendet i sig skulle kunna vara ett sätt för personen som är goth att visa att hen upplever att

hen inte hör hemma eller vill höra hemma i det normala. Personen vill vara utanför den övriga

gruppen och genom att bete sig annorlunda visar hen på det. Det blir en form av markering, jag

är inte som ni. Beteendet skulle också kunna vara ett sätt att stärka den egna gemenskapen, om

alla gother beter sig avvikande så blir det en gemensam handling som stärker tillhörigheten till

1 DIY står för Do It Yourself och är en attitydorientering inom bland annat punken som går ut på att en person kan
göra allting själv utan professionell hjälp (Dannefjord & Eriksson  2010:8).
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varandra. Det blir ett sätt att visa att de inte vill tillhöra det vanliga utan de vill vara egna av sig.

De vill vara lite mystiska.  

Deltagarna skriver också väldigt mycket om att gothen handlar om humor och om att vara glada:

X-1: Vårt sällskap har ”Det ska vara kul att vara ledsen” som motto, man är ju faktiskt goth om man

är ledsen. 

X-2: De flesta gother säger ”jag är ledsen” sedan skrattar de.

X-3: Jag är inte så inne på en känsla av livsleda, ångest, sorg och allmän darkness. För mig är goth 

som känsla isf en känsla av humor, svart och vitt, en viss dramatik och möjligen en humor och  

distans  till  livsleda,  sorg,  ångest  och  allmän  darkness.  Sedan  finns  det  en  hel  del  cynism,  

svartsyn, och psykiska på scenen men det är inte rakt igenom. Goth är glatt enligt mig.

Deltagarna  beskriver  dels  hur  en  känsla  av  ledsamhet  tillhör  gothen  samtidigt  som  denna

ledsamheten ska ses med humor och glädje. Det är roligt att vara ledsen eller rättare sagt att

skratta åt ledsamheten som personerna ibland känner. Det framställs som ett sätt att distansera sig

från det som gör personerna ledsna eller ger dem ångest. Ett humoristisk sätt att se på sorgen

samtidigt  som det är  okej  att  vara ledsen:  ”man är  ju faktiskt  goth om man är ledsen”.  Det

handlar helt enkelt om att vända på det ledsamma och se det positiva i det, att finna sig själv i det

och bli tillfreds med det som gör en ledsen. Med andra ord det ska gå att distansera sig från det

som gör personen ledsen samtidigt som det ska kunna gå att se det genom ett djupare perspektiv

och det ska kunna skapas en förståelse kring det som gör dem ledsna. Kunna se och förstå det här

blir det som gör en person till en äkta goth. Att se bakom tårarna och se kanske hoppet eller

förståelsen som finns dold där bortom. 

Den känsla som deltagarna oftast beskriver och som de förknippar med gothen är mörkret:

X-1: För mig är goth väldigt mycket en stämning, mörker och förfinade känslor. Det står i motsats 

till materialism, kyla och präktighet, dvs. mellanmjölk och foträta skor.

X-2: Viljan att se det mörka i livet och inte ta bort det utan njuta av mörkret lika mycket som av 

ljuset, av det hemska lika mycket som av det gulliga. Goth är att våga tycka individuellt, en egen 

sorts humor och ett sätt att se på livet. Goth är vacker, gnisslande, skönljudande, fult, obehagligt,  

underbart, ljust och mörkt. Yin och Yang i  ett svartkantat fodral.

X-3: Är man goth ser man det vackra i det lite mörkare.

X-4: Sakerna som ger mig ångest och romantiserandet av dessa saker gör mig till goth.  
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Mörkret verkar ha en stor del med den äkta gothen att göra, både när det gäller känsla och kläder

men även i musiken. Mörkret här ses dock inte som något negativt utan det framställs snarare

som något som är eller  kan bli något positivt  och att  just  kunna se det positiva i det mörka

framställs som att vara en äkta goth. Till exempel kommentaren om att romantiserandet av saker

som  ger  en  person  ångest  är  det  som  gör  personen  till  en  goth.  Det  här  kan  liknas  vid

kommentarerna kring känslan av ledsamheten där det också gäller att vända på det ledsamma och

göra det eller se det ur ett positivt perspektiv. Det gäller att se det ljusa i det mörka samtidigt som

det mörka inte ska ses som något farligt utan det ska njutas av. Känslan inom gothen uppges

också att gå upp i strid mot materialism, kyla och normalitet med andra ord det vardagliga. Det är

inte det materiella eller normala som gäller utan det är att vara emot det som är goth vilket skulle

kunna tolkas som en metod gother kan använda sig av för att skilja sig ifrån övriga grupper och

människor. Genom att skapa eller förespråka en antiattityd mot det normala skulle det kunna

användas som en ursäkt för att kunna ta avstånd ifrån andra människor dvs. dem som gotherna

anser som normala. 

Mörkret blir  någonting som det nästan ska skapas mening i,  det ska finns någonting bortom

mörkret,  en skönhet eller  ett  förfinade av det.  Det blir  ett  sätt att  visa på sin tillhörighet  till

gothen samtidigt som det finns en djupare förståelse kring mörkret. Gotherna tillhör mörkret och

det  är  bara  de  som kan  se  skönheten  inom mörkret  vilket  skulle  kunna  skapa  en  form av

gemenskap gotherna kan samlas vid. De delar en förståelse av vad mörkret symboliserar och

betyder nämligen förståelsen av något djupare som döljer sig där bakom det som bara kan ses på

utsidan. 

Till sist finns det också kommentarerer inom ekvivalenskedjan som motsätter sig att det skulle

finnas en känsla eller ett beteende som tillhör den äkta gothen. Forumdeltagarna skriver:  

X-1: Det är till viss del en sinnesstämning i att vara goth, för man känner inom sig att man är goth. 

Annars tycker jag inte att man är goth.

X-2:  Känna  att  man är  goth?  Vad är  det  för  skitsnack.  Jag lyssnar  på  goth,  kan  dra  på  mig  

myggjagare och dödshök, men inte känner jag mig som en goth för det.

X-3: Goth för mig är en klädstil eller en musikstil, tror inte så mycket på att det är en känsla. 

Kommentarerna beskriver gothen som något som är lite  mer konkret.  Istället  för en abstrakt

känsla som finns inom gothen så handlar gothen mer om en musik- och klädstil som en person

kan ta på sig för att vara eller ses som en goth. Dessa två olika diskurser strider om att fylla

ekvivalenskedjan med dess innehåll, ingen mer sann än den andra. 
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De olika kommentarerna som har presenterats beskriver att forumdeltagarna dels upplever en

känsla som tillhör gothen samtidigt som det finns en viss protest mot detta påstående. Känslan

som beskrivs handlar oftast om en viss mystik inom gothen samtidigt som mörkret har en stor del

i  denna känsla.  Dock inte som något negativt eller  ledsamt utan snarare som en positiv sak,

istället för att se det mörka så gäller det att se det ljusa bakom och i mörkret. Det fysiska mörkret

och  mörkret  i  livet  blir  romantiserat  och  det  skapas  en  charm i  det  mörka.  En  charm som

förespråkar annorlundaskap och att vara en normbrytare samtidigt som den menar på att det inte

är farligt att vara en avvikare utan det är något bra, det är goth. Likaså ska det ledsamma och det

mörka tas med humor och skratt, ”det är goth att vara ledsen” och denna ledsamheten ska tas

med humor, ”de säger jag är ledsen och sedan skrattar de”. Det mesta framställs som väldigt

mörkt  till  utsidan  medan  det  i  själva  verket  är  väldigt  ljust  och  lättsamt  bakom  fasaden.

Tillhörigheten till mörkret och att känna denna delade känsla skapar en form av gemenskap som

samtidigt blir en form av avgränsning för de gother som inte känner någonting. Att kunna se att

det finns någonting bakom det ytliga beteendet och känslorna som beskrivs blir det som utgör

den äkta gothen. Det blir en delad förståelse de kan samlas vid för att stärka sin gemenskap och

tillhörighet till varandra samtidigt som det kan användas som en metod för att ta avstånd ifrån

dem som inte förstår denna djupare innebörd.    

Den andra diskursen som slåss om att fylla ekvivalenskedjan handlar till största del om att det

inom gothen inte finns någon känsla utan goth består enbart av en musik- och klädstil. Det blir

lite mer konkretiserat, istället för något abstrakt som känslor och beteenden, något som kan vara

lite enklare att efterfölja för personer som vill bli eller är ser sig själva som gother. 

2.3.3 Utseende

Följande  kommentarer  beskriver  ekvivalenskedjan  utseende  och  samtliga  kommentarer  är

hämtade  ifrån  forumtrådarna  G-1  till  G-8.  Kommentarerna  beskriver  hur  deltagarna  ser  på

utseendet  och hur  en äkta  goth  ser  ut  och  klär  sig.  De kommentarer  som deltagarna  skrivit

handlar oftast om en viss typ av stil, både till utseendet såsom smink och till klädseln. Deltagarna

skriver såhär: 

X-1: Gothare ser ut som svartvita punkare. Om man ska vara true, retro eller original-gothare så ska 

man helst inte ha för mycket halloweenkostyms-liknande klädsel. Det finns ju de som lånar ganska 

duktigt från deathrock-stilen, som ofta ser ut som en blandning mellan buttericksattiraljer och punk, 

men när det kommer till den mer klassiska stilen så är det svarta kläder, myggjagare, stora kalufser 

osv. som gäller.
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X-2: Goth, där den dominerande färgen är  svart,  har mycket  DIY som fixade bandjackor med  

mycket bandreferenser, trasiga lager av fisknät över armarna, stort tuperat hår och en hel del annat 

tillsammans med dramatisk sminkning och blekt puder.

X-3: Spetsiga skor, tajta brallor, stora fluffiga hår.

X-4: Gothic beskrivs som oftast historiskt korrekta 1800-talskläder i mörk sammet och blek hy.  

Goths däremot är det mer direkt ärvdes från punken och i viss mån nyromantiken, lack,läder, spets 

etc  med vitsminkad uppsyn,  mycket  smink och  penntrollsfrisyr.  Kläder  svart,  lila,  vinrött  och  

enstaka vitt.  Spets, läder,  lack, sammet, populära attributs är råttor,  fladdermöss, vampyrer  och  

vampyrtänder och egyptisk religiösa symboler som anch och Horus osv.

X-5: Man äger och har allt i svart så långt det bara går ovillkorligen. Vad det än är och gäller. Svart, 

svart, svart och kajal. Saker som inte finns i svart kan man ha i vitt som blir en bra kontrast till det 

svarta. Det är liksom lite punk över goths men det skall vara lite finare. 

Det som kan utläsas av kommentarerna är att färgen svart är en stor och viktigt del när det gäller

utseendet för en goth. Den dominerar när det gäller klädval och smink dock kan det finnas vissa

inslag av andra färger för att skapa en viss kontrast till det svarta. Dessa färger kan vara vitt, lila

eller  vinrött.  Originalgotharen  eller  den  äkta  gotharen  beskrivs  som att  hen har  myggjagare,

svarta kläder med mycket DIY inspiration, penntrollsfrisyr och tajta brallor. Det som däremot

inte ska bäras av en originalgothare är halloweenkostymer och dess accessoarer. Den gothiska

stilen jämförs också med hur punkarna såg ut med sina trasiga byxor, skinnjackor och andra DIY

accessoarer (Lalander & Qvarsebo 2014:44). Dock så betraktas gothernas stil som lite finare än

punken. Med lite finare kan deltagarna syfta på de 1800-talskläder i viktoriansk-stil som nämns,

som kommer ifrån en mer överklass-stil som dåtidens kungligheter och adel var klädda i förr

jämfört med punkarnas stil som mer eller mindre kommer ifrån arbetarklassen. 

Sammanfattat finns det en diskurs och en bild av hur en äkta goth går klädd eller hur en äkta goth

ska gå klädd för att uppfattas som äkta, eller en originalgothare. Denna bild där personen inte ska

vara klädd i  halloweenkostymer utan i DIY kläder främst i färgen svart kan fungera som en

metod för att  skilja  mellan  de gother  som klassas  som äkta  och de som klassas  som oäkta.

Genom att titta på vilka kläder personen bär kan det gå att se vad personen klassas som. Kläderna

och utseendet blir en tydlig skiljelinje för hur och vad som ses som äkta respektive oäkta inom

gothen. Det går enkelt  att se hur en person klär sig och hur mycket  hen stämmer in på den

beskrivningen som ges om en orginalgothares utseende. Samtidigt vittnar kommentarerna om en

väldigt strikt kläddoktrin som behöver efterföljas för att kunna ses som en äkta goth. Kläderna

ska vara avvikande samtidigt som de inte får avvika hur som helst, i sådana fall uppfattas de inte

som äkta gothkläder, utan de ska följa klädselreglerna som finns. Att bära de rätta kläderna blir

på så sätt en stil för att visa på sin tillhörighet och skulle kunna vara ett sätt för personerna att
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känna en viss form av gemenskap. Genom att klä sig relativt likadant som andra gother visar

personen att hen hör hemma där, jag bär samma kläder som er, jag är likadan som ni, i samma

veva som det kan skapa en form av gemenskap till gruppen. Samtidigt verkar det nästan finnas

en förväntning att de personer som söker sig till goth-kulturen ska ha koll på vad det är som äkta

respektive oäkta gothkläder. Det finns en djupare mening bakom de specifika kläderna, det är

inte bara det som går att se med det nakna ögat utan det är något som döljer sig där bakom. En

förståelse om vad som är rätt och fel dvs. äkta och oäkta. 

2.3.4 Musik 

Kommentarerna  nedan  är  hämtade  ifrån  forumtrådarna  G-1  till  G-8  och  beskriver

ekvivalenskedjan musik. En stor del av diskursen när det gäller goth och vad som är goth handlar

om musik, forumdeltagarna skriver:

X-1:  Musiken  ger  en  viss  känsla  men  vad  är  då  denna  känsla?  För  mig  är  den  intelligent,  

humoristisk, dramatisk och ofta ironisk. Just p.g.a. sådana rader som ”my eternal suffering och your 

lips were red but now you're dead”, att skratta åt sådana rader är att vara goth. Gravallvarlighet i  

Goth  är  svårt,  är  något  gravallvarligt  så  måste  det  antingen  vara  politiskt  eller  VÄLDIGT  

övertygande. 

X-2: Goth = gothmusik, lyssnar man på goth så kan man kalla sig för goth.

X-3: Djungeltrummor.  Sedan tycker jag generellt  inte att  det  finns något  som är  goth förutom  

musiken.

x-4: Musikaliskt: postpunk/new wave med en förkärlek till det bisarra, ockultism, det bitterljuva  

m.m.

X-5: Goth till exempel inom subkulturen är ”tung” gitarr med ”avlägsna” trummor, i brist på annat 

uttryck med en goth-röst helt enkelt. De kan sjunga ganska djupt och karismatiskt emellanåt. Det är 

Sexigt hamrande musik.

 

Kommentarerna ovan beskriver dels karaktärsdrag från musikstilen, enligt forumdeltagarna, och

dels vissa teman och känslor inom musiken. När det gäller musikens karaktärsdrag så framställs

den med tung gitarr, dova eller avlägsna trummor, djup och karismatisk goth röst, postpunk eller

new wave och djungeltrummor. De teman som beskrivs inom gothmusiken handlar om mystik,

ockultism, dramatik, det bitterljuva, ironi och humor vilket enligt en av kommentarerna i sin tur

skapar en viss känsla och beteende nämligen glädje och att skratta, ”Att skratta åt sådana rader,

det  är  goth”.  Det  är  något  djupare  bakom musiken  och dess  texter,  en sorts  humor  gömd i

melankolin.  Att  kunna se humorn och förstå  den är det  som gör personen till  en äkta  goth.

Musiken framställs också som att det är det som gör gothen, om en individ lyssnar på gothmusik

så kan hen kalla sig för goth. Goth blir å ena sidan att lyssna på den sortens musik som klassas
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som goth och å andra sidan att förstå innebörden av den musiken. Det gäller också att lyssna på

rätt sorters band, en stor del av diskursen beskriver vilka band som klassas som äkta goth och

varför de är äkta. Mer av detta kommer längre fram. 

2.3.5 Intressen och uttryck

Följande kommentarer beskriver ekvivalenskedjan intressen och uttryck. Samtliga kommentarer

är hämtade ifrån forumtrådarna G-1 till G-8. 

X-1: Ett intresse i mystik, historia, romantiken, mörker, alkohol och magi.

X-2: Att måla upp bilder associerade med döden och mörker för att ”döda tabun” som finns kring 

döden. Även en fascination för människans dödlighet och odödlighet på ett djupare plan.

X-3:  En goth  tycker  mycket  om foto,  film och  musik  och  då  menar  jag  inte  bara  att  se  alla  

vampyrfilmer eller b-skräckfilmer som finns utan fota, filma spela instrumenten själva ibland och 

kanske leka lite med en egen studio. Tror inte att det går en goth som inte kan allt om det där med 

media överhuvudtaget.

Forumdeltagarna framställer en bild av olika intressen som tillhör och utgör gothen, bland dessa

intressen finns mystik,  foto,  film,  musik,  poesi och att  måla.  Sammanfattat  skulle  det kunna

sägas  att  det  finns  ett  intresse  i  olika  saker  som  kan  användas  för  att  uttrycka  sig  på  ett

annorlunda sätt än tal eller utstyrsel. Att måla, musicera, fotografera eller skriva poesi kan vara

ett sätt att göra det enklare att uttrycka saker som plågar personen eller mörka saker inom hen.

Det  kan också vara som en av kommentarerna påpekar  ett  sätt  att  få bort  tabun kring vissa

ämnen, som till exempel måla bilder om döden. Det gäller att vara intresserad av det som är lite

unikt även här samtidigt som det kan vara ett sätt att bli lite extra unik och ses som en avvikare

av andra.  

2.3.6 Sammanfattning mästersignifikanten äkta

Det som kan sägas om de fyra ekvivalenskedjorna och deras diskurs är att tillsammans utgör de

mästersignifikanten äkta. Det som diskursen beskriver ger en bild av hur de olika deltagarna

pratar om hur en äkta goth ska bete sig och dess känslor, utseende, musik och intressen. Om en

person  följer  denna  beskrivningen  kommer  hen  att  klassas  eller  ses  som  en  äkta  goth.

Ekvivalenskedjorna ger en beskrivning av hur de används för att kunna skilja mellan de äkta och

oäkta gotherna. De som kan förstå att det finns någonting bakom det ytliga skenet av beteenden

eller  kläderna och musiken och vet vart  gränserna går och hur de ska tolkas,  det  är  de som

framställs som de äkta gotherna.  
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2.4 Mästersignifikanten oäkta goth

Nedan  kommer  ekvivalenskedjorna  som  tillhör  mästersignifikanten  oäkta  presenteras.

Kommentarerna  som  tillhör  mästersignifikanten  oäkta  är  oftast  skrivna  ur  ett  utomstående

perspektiv som ger en beskrivning av vad personen tror om gruppen. Med andra ord de är inte

skrivna  ur  ett  jag  som  är  goth perspektiv  utan  kommentarerna  ses  som  fördomar  samt

beskrivningar om hur en oäkta goth är. 

2.4.1 Känslor och beteende

Kommentarerna nedan är hämtade ifrån forumtrådarna G-1 till G-8 och ger en beskrivning om

hur deltagarna framställer sina tankar om gother och deras beteende samt känslor. Deltagarna

skriver följande om gothers förväntade beteende: 

X-1: Det var ofta folks uppfattning att gother skar sig.

X-2: Gother är väl en subgrupp som dödar människor på Helgon?

X-3: Uh jag är goth så jag måste vara dryg så in åta helvete. 

X-4: De är mest dryga vilket är väldigt goth. 

X-5: Goth är en ursäkt för att få använda sarkasm till 90% av allt man säger.

X-6: Gother tycker det är coolt att röka, hypa knark, en smula depression, hänga på det här forumet 

och vara otrevliga mot newbies för att få respekt hos de äldre gotharna och självklart hävda att de 

inte är goth.

X-7: Alla gother jag har träffat har varit riktiga offer. 

Det  som  framkommer  från  de  olika  kommentarerna  är  att  det  verkar  finnas  en  bild,  från

utomstående, om att gother utövar ett självskadebeteende i formen av att skära sig. Detta kan

bero på att det finns ett visst intresse och beteende inom gothen som nästan hyllar det mörka och

det avvikande, vilket kan ha skapat en nidbild om gother som utomstående ser. Till skillnad från

den bilden personer inom goth-kulturen har, där det mörka inte ska ses som något negativt utan

det gäller att finna det ljusa inom det mörka. Samma sak kan sägas om kommentaren om gother

beteende på Helgon. Det finns en bild från övriga medlemmar, dvs. de som inte klassar sig som

gother, om att gother dödar människor på Helgon och är otrevliga mot nybörjare inom goth-

kulturen, detta för att få respekt från äldre gother menar forumdeltagarna. Det här är en av de

bilderna som de utomstående har om gothers beteende och det skulle kunna tolkas som att det är

ett sätt för gother att försöka försvara sin grupp från nybörjare eller andra genom att attackera

dem som försöker  lära  sig  något  om dem eller  försöker  närma sig gruppen.  De vill  bevara

gruppen och inte få in något nytt blod vilket gör att de är otrevliga mot nybörjare. Det här skulle
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kunna vara en förklaring till varför gother ses som dryga, för att de vill bli kvitt de personer som

närmar sig dem och enklaste sättet att få bort dem är genom att bemöta dem otrevligt. 

Diskursen  som  finns  kring  oäkta  gother  och  deras  känslor  och  beteende  beskriver  en  bild

deltagarna har baserad på icke egen erfarenhet utan snarare fördomar som de har om gother och

hur de ska bete sig. Kommentarerna beskriver mer ett förväntat  beteende som uppfattas vara

stereotypiska  för  gothen  dvs.  ett  beteende  som  deltagarna,  som  inte  tillhör  goth-kulturen,

uppfattar och förknippar med gothen. Denna uppfattning är baserad på den egna erfarenheten

eller  de  fördomar  deltagarna  har  om  gother  vilket  gör  att  det  som  sägs  betraktas  som

karaktärsdrag för oäkta gother. Det är det som kan ses av dem som är utomstående från en grupp

till skillnad från det som kan ses inom en grupp, dvs. de som vet hur det faktiskt är och hur det

fungerar. De inom gruppen kan se och förstå symbolernas betydelse till skillnad från dem som är

utanför vilka oftast  inte  vet hur de ska tolka symbolerna utan ser dem som något annat  och

applicerar sina egna tolkningar, troligtvis efter sina egna erfarenheter och sina egna kategorier,

vilket inte alltid behöver vara korrekt om de inte har någon kunskap om gruppen. 

2.4.2 Utseende

Forumdeltagarna beskriver hur det finns ett visst utseende för att skilja på de oäkta gotherna,

detta utseende beskrivs nedan. Kommentarerna är hämtade ifrån forumtrådarna G-1 till G-8. 

X-1: Ser ut så kan man kalla sig för gothare, ser man ut som Manson och lyssnar på han och kallar 

sig för gothare så får man skämmas och pisknings bestraffning på köpet.

X-2: Gothare ser ut som svartvita punkare. Om man ska vara true, retro eller original-gothare så ska 

man helst inte ha för mycket halloweenkostyms-liknande klädsel. Det finns ju de som lånar ganska 

duktigt från deathrock-stilen, som ofta ser ut som en blandning mellan buttericksattiraljer och punk, 

men när det kommer till den mer klassiska stilen så är det svarta kläder, myggjagare, stora kalufser 

osv. Som gäller.

X-3: Fast visserligen manson killarna och evanescense tjejerna tyckte nog dom var jävligt goth med 

med sina krussiduller över halva ansiktet och people = shit tröjor.

Forumdeltagarna beskriver en bild om hur oäkta gother klär sig och vad de klär sig i. En särskilt

allvarlig sak är om en person klär sig som Marilyn Manson och kallar sig för goth. Detta beror på

att Manson inte tillhör goth-scenen eller goth-kulturen men han förknippas oftast med gothen.

Manson ses snarare som en felaktig stereotyp inom gothen. Detta gör att Manson-stilen blir en

stark symbol för de gother som klassas som oäkta. Samma sak gäller kommentaren om gother

som klär sig i halloweenattiraljer. Detta blir också ett sätt att kunna se om personen är en äkta
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goth eller  en oäkta.  Det  handlar  också här  om en klädkodex som finns om vad som är  rätt

respektive fel kläder att ha på sig. Att inte ha koll på den klädkodex som finns kan göra att

personen klassas eller ses som en oäkta goth. Det är därför Manson blir en så stark symbol för

oäkta gother, han klassas inte in i den klädkodex som finns men han misstas ofta höra dit av de

som inte har koll. Okunnigheten om vart Manson egentligen passar in blir det som avgör om

personen klassas som en äkta eller oäkta goth. 

 

2.4.3 Musik

På samma sätt som med utseendet finns det också en diskurs inom musiken som beskriver hur

äkta  gother  skiljs  från oäkta.  Kommentarerna  kommer  ifrån  forumtrådarna  G-1 till  G-8 och

beskriver följande: 

X-1: Manson är inte goth musik!

X-2: Coolt jag var den enda som kunde kallas lite gåff på min skola med 2000 + elever. Jag är nog 

den enda i min kommun med, och i gbg ser man inte några så ofta heller. Fast visserligen manson 

killarna och evanescense(?) tjejerna tyckte nog dom var jävligt goth med med sina krussiduller över 

halva ansiktet och people = shit tröjor. 

X-3:  Hehe då är det väl värre med de som vill förknippa goth med gothisk metal eller Marilyn  

Manson ;) 

X-4: Manson däremot är det inte, jag vet dock inte vad för influenser han har till sin musik men han 

platsar inte in i Goth genren. 

X-5: När DJ:s: Spelar Marilyn Manson och säger This is the new shit och se hur många gother som 

skriker protesterande. Extrapoäng om någon skriker ”MM är fan inte true!” 

Diskursen om vad som inte räknas till goth inom musik handlar till stor del om Marilyn Manson.

Manson förknippas oftast, felaktigt enligt deltagarna, tillhöra goth-genren av de som inte har så

bra koll  på vad som räknas respektive inte  räknas till  goth-musiken.  Med kommentarer  som

”extrapoäng  till  de  som  skriker  Marilyn  Manson  är  fan  inte  true”  och  ”värre  de  som  vill

förknippa Manson med goth” visar att Manson är något gother vill ta avstånd ifrån och att de

som lyssnar på Manson ses som oäkta gother i de äkta gothernas ögon. Manson blir på så viss ett

tydligt sätt att skilja mellan äkta gother från de oäkta som inte har kunskap om detta. Ordet true

visar på att Manson inte ses som äkta inom goth-genren och det blir nästan en lek att påpeka det

för andra. Samtidigt blir det ett  sätt att visa att de tar avstånd ifrån Manson genom att  kalla

honom icke  äkta.  Det  skulle  också kunna ses  som ett  sätt  för  gotherna  att  upprätthålla  den

gemenskap de äkta gotherna känner. Genom att  utföra gemensamma aktiviteter såsom skrika

slagord när Manson spelas av dj:s kan det stärka gemenskapen för gruppen då det bli något de

enas kring. 
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2.4.4 Intresse och uttryck  

Kommentarerna nedan är hämtade ifrån forumtrådarna G-1 till G-8 och beskriver intressen och

uttryck för oäkta gother. Forumdeltagarna skriver följande: 

X-1: Baby bats är ett av det mest använda uttrycken inom subkulturen för nybörjare.

X-3: Såvitt jag förstått är en baby bat en nybörjare till subkulturen. Stereotypt börjar de sitt gothskap

med att lyssna på Manson och HIM, färgar håret svart och drar ihop det till hemska råttsvansar, klär 

sig i säckiga svarta byxor och tajta överdelar och ett försök till att bli satanister. Generellt menar jag 

nybörjare som vill bli gother.

X-4: En baby bat brukar snarare vara de som är genuint intresserade av att bli en goth. Det du  

beskriver låter mer som den typiska beskrivningen på en mallgoth. 

X-5: Mallgoth är de som nästan alltid kommer att sitta fast och ”försöka” vara goth medan baby bats

”blir” goth.

Det som framkommer av de olika kommentarerna är att det finns ett uttryck för att skilja erfarna

gother från nybörjare. Samma uttryck används sedan också för att skilja mellan äkta goths, så

kallade baby bats, från oäkta goths som kallas för mallgoths. Baby bats är de som försöker och

lyckas bli gother medan mallgoths är de som försöker bli gother men aldrig riktigt kommer in på

eller över gränsen och förstår vad den äkta gothen innebär. Detta visar framförallt att det finns

olika uttryck som har skapats för att kunna skilja de äkta gotherna från de oäkta. Det visar också

att det är viktigt att skilja mellan äkta och oäkta gother. Genom att gå så långt som att skapa två

egna uttryck för att kunna skilja mellan de som verkligen är intresserade av goth-kulturen från

dem som enbart är med på grund av att det är populärt visar på att det är en viktigt sak att kunna

avgränsa och skilja mellan äkta och oäkta gother.  

2.4.5 Sammanfattning mästersignifkanten oäkta

Det som de olika ekvivalenskedjorna visar är att det finns en tydlig diskurs om hur det går att

skilja mellan äkta och oäkta gother. Diskursen inom ekvivalenskedjorna ger en bild av hur det

talas om avskiljandet mellan äkta och oäkta gother och hur det går till i skapandet av bilden som

en oäkta goth. Exempelvis att den oäkta gothen är starkt influerad av Marilyn Manson och hans

stil  både till  kläder  men också till  musik.  Det har  till  och med skapats  ett  uttryck  för dessa

personer som närmar sig goth via Manson, nämligen mallgoth. Uttrycket beskriver individer som

försöker bli gother utan att lyckas utan stannar kvar i uppfattningen om att Manson tillhör goth-

kulturen. Detta blir i sin tur symboler som kan användas för att skilja mellan de äkta och oäkta

gotherna. Nedan kommer en vidareutveckling av denna tanke. 
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2.5 Signifikanta symboler och gother

De ekvivalenskedjor som beskrivs ovan och som tillhör de olika mästersignifikanterna äkta och

oäkta blir de signifikanta symboler som gotherna använder sig av för att kunna skilja mellan äkta

och oäkta gother. Nedan beskrivs hur gotherna använder sig av dem. 

Diskurserna kring de äkta och oäkta gotherna och deras känslor och beteende framställer en viss

typ  av  signifikanta  symboler.  Dessa  symboler  består  främst  i  ett  ”beteende”  som  tolkas

gemensamt av gruppens medlemmar och det är i denna gemensamma tolkning som det blir ett

sätt att skilja mellan de äkta och de oäkta gotherna. Beteendet som utgör de äkta gotherna består

främst av en hyllning till mörkret och det avvikande men även humor spelar en stor roll för de

äkta gotherna. Dock ses inte mörkret eller det avvikande som något negativt utan det är istället

något positivt och att vara goth är att se det positiva i det mörka eller det avvikande. Mörkret blir

någonting  där  de  äkta  gotherna skapar  mening,  en  plats  där  det  negativa  omvandlas  och de

försöker förstå det. Kanske hitta sig själva eller finna en viss tillhörighet. Det är denna tolkning

av beteendet som används för att skilja mellan de äkta och oäkta. De som kan se att det finns

något mer bakom beteendet, mörkret och känslorna är de som ses som äkta medan de som enbart

ser ett beteende eller mörker är de som ses som oäkta. Genom att veta hur ”beteendet” används

för att kommunicera fram ett budskap och vilket budskap det är så blir det en signifikant symbol.

Detta används sedan av gotherna för att skilja mellan de som är äkta eller oäkta. 

De  som  tillhör  subjektspositionen  eller  mästersignifikanten  äkta  gother  vet  hur  de  olika

beteendena tolkas medan de som tillhör subjektspositionen oäkta inte vet hur de olika beteendena

ska tolkas. Istället så ser de beteendet som något ytligt utan att ha någon vetskap om vad själva

beteendet  innebär,  dvs.  att  beteendet  blir  en tom handling för dem som inte  vet eller  förstår

innebörden av det. Detta kan ha lett till att det finns fördomar om gothers beteende, likt att de

utför självskadebeteende, ses som offer och är dryga eller sarkastiska av sig. Det ligger något

djupare bakom beteendet och känslorna och att förstå detta eller att veta vad det är blir det som

gör en deltagare till en äkta goth. 

Samma sak kan sägas om diskurserna kring utseendet för äkta respektive oäkta gother. När det

gäller utseendet har färgen svart en stor betydelse. Det här är en signifikant symbol som både de

äkta  och  oäkta  gotherna  använder  sig  av.  Det  som skiljer  dem åt  eller  det  som avgör  vad

personen klassas som är vad för slags svarta kläder personen väljer att ha på sig. För att ses som

en äkta goth kan personen ha på sig myggjagare, svarta kläder med vinröda eller vita accessoarer

som kontrast eller kläder hen har gjort själv. Det som inte ska bäras av äkta gother är kläder som
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är inspirerade av Marilyn Manson eller högtiden halloween. Detta blir två tydliga tecken som

används för att skilja mellan de olika positionerna äkta och oäkta. Om personen är klädd som

Manson eller med halloweenattiraljer ses hen som en oäkta goth, detta på grund av att hen inte

har koll på vad som räknas som äkta gothkläder. Det är en väldigt strikt och snäv kläddoktrin

som behöver efterföljas för att en person ska ses som en äkta goth, avviker hen ifrån den klassas

hen som oäkta. Kläderna blir en symbol som visar på tillhörighet till goth-kulturen samtidigt som

det krävs en specifik typ av klädsel för att klassas som en äkta goth. Samtidigt fungerar kläderna

som ett sätt att avgränsa sig med, dels från de utanför goth-kulturen och dels från de gother inom

goth-kulturen som inte klassas som äkta. Kläderna blir ett sätt att ta avstånd ifrån andra och visa

vart klädbärarens tillhörighet ligger. 

Marilyn Manson kommer också upp i diskursen kring musik och hur det används för att skilja

mellan äkta och oäkta gother. De personer som lyssnar på Marilyn Manson och kallar sig för

gother betraktas som en oäkta goth. På så vis har Manson blivit en symbol för oäkta gother vilket

beror på att hans musik inte klassas till goth-genren men den misstas oftast för goth för de som

inte  är  insatta  inom goth-kulturen.  Detta  leder  till  att  Manson  blir  en  symbol  för  de  oäkta

gotherna som de äkta gotherna kan använda sig av för att skilja mellan de olika positionerna.

Musiken inom gothen blir dels det synliga och ytliga som går att lyssna på och dels det djupa och

förståelsen bakom musiken och texterna. Det handlar om att förstå den satir som finns i texterna

och att kunna skratta åt det. Förståelsen är det som gör den äkta gothen medan att enbart höra

musiken blir det som definierar de oäkta. Det blir lite av en vi och dem situation, vi som förstår

musiken och ni som inte förstår musiken, som i sin tur kan skapa mer gemenskap åt gruppen då

de delar en förståelse. Symbolerna ligger både i Manson och i den gemensamt delade förståelsen

av musiken. 

Till sist finns också diskursen om intressen och uttryck för oäkta och äkta gother. De uttryck som

deltagarna  talar  om mest  är  baby  bats  och  mallgoths.  Baby  bats  beskriver  och  används  på

genuina nybörjare inom goth-kulturen medan mallgoth används på dem som inte kommer fram

hela vägen i anammandet av goth-kulturen. På så vis blir de båda uttrycken signifikanta symboler

som representerar dels ett tillträde in i goth-kulturen och dels åt vilket håll, genuint intresserad av

goth eller populärintresserad av goth, som personen går. Detta kan liknas vid det ord som Coco

och Woodward skriver om i sin studie om paganismen och hur deras medlemmar skiljer mellan

personer som är genuint intresserade av paganismen från de som är populärintresserade av den

(Coco & Woodward 2007). 
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Det som kan sägas om de signifikanta symbolerna och hur gotherna använder dem är att  de

främst används för att dels skilja mellan äkta och oäkta gother och dels för att visa sin tillhörighet

till  kulturen. De olika symbolerna blir ett sätt att sätta gränser för vad som klassas som äkta

respektive oäkta i samma veva som de kan visa tillhörighet till olika positioner. Det är via dessa

signifikanta  symboler  som gotherna skapar  sig själva.  Genom att  anamma de symboler  som

tillhör äkta respektive oäkta gother börjar personen sin konstruktion av sitt egna gothskap. Vilka

symboler hen väljer att ta på sig avgör vad hen kommer att klassas som. 

Eftersom det finns en diskurs om att kunna skilja mellan äkta och oäkta gother skulle det kunna

antas att det är något viktigt att kunna göra denna åtskillnad och att kunna kategorisera in gother i

de två olika facken. Vad det är som gör att det är viktigt är en svårare fråga att besvara. En tanke

skulle kunna vara att det är ett sätt för de äkta gotherna att stärka sin egen gemenskap. Genom att

klassificera gother som äkta eller oäkta skulle det kunna vara ett sätt för de äkta gotherna att säga

det  är  vi  som är  äkta,  ni  är  falska och hör  inte  hemma med oss,  de skapar  en vi-och-dem

situation, där vi är de som är äkta och dem är de som är falska och inte har koll på vad det

innebär att vara goth. Med andra ord, de skapar en gräns som de efterföljer och som används som

skiljemedel. Samtidigt skapar gotherna en egen normalitet och egna normer via diskursen för hur

de ska bete sig och se ut, som också behöver efterföljas för att de ska klassas som äkta eller oäkta

gother. Vad som sker med personerna som inte klassas som äkta gother och inte kommer in

bland  de  äkta  gotherna  skulle  kunna  vara  att  de  söker  sig  till  andra  grupper  för  att  finna

gemenskap. Om de inte får tillträde till gruppen kan det vara enklare att hitta en ny grupp som

tillåter personen att delta och inte stöter bort hen. 

2.6 Vilken funktion har Helgon för gotherna? 

Följande  fråga  kommer  att  besvaras  med  hjälp  av  metoden  textanalys  istället  för  en

diskursanalys.  Det  grundläggande  arbetet  är  detsamma  där  texten  eller  kommentarerna

analyseras och kategoriseras i lämplig samlingskategori, dvs. en kategori som kan beskriva alla

de  kommentarer  som  sägs.  Tre  stycken  kategorier  skapades  efterhand  som  kommentarerna

granskades,  1)  gemenskap  och  tillhörighet,  2)  kunskap  och  information samt  3)  frihet  och

alternativ. Dessa presenteras nedan med dess innehåll samt en analys i slutet. Alla kommentarer

är hämtade ifrån forumtrådarna H-1 till H-3. 

2.6.1 Gemenskap och tillhörighet

Det  kommentarerna  beskriver  är  att  deltagarna  känner  en  viss  form  av  gemenskap  och

tillhörighet till varandra på hemsidan Helgon. Deltagarna beskriver gemenskapen som någonting
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som existerar över en rad olika grupper av människor med olika åsikter där det samtidigt finns en

respekt för dessa olika åsikter trots att de inte alltid delas av alla deltagarna. Helgon liknas vid en

liten småstad där alla känner alla och vars invånare består av en rad olika människor. Trots detta

så finns det en form av sammanhållning mellan dess invånare samtidigt som det också finns en

känsla av tillhörighet och hemmastaddhet till denna småstad: 

X-1: Helgon känns som en märklig liten småstad där alla känner alla, det är väldigt najs på sitt sätt 

och jag är hemma här på något vis. 

X-2: Den här speciella gemenskapen som vi har tvärs över väldigt olika läger av olika slag och att 

man ges chansen att respektera och till en viss grad även kan förstå de vars åsikter man inte delar. 

X-3: Alla dessa trevliga människor samt den gemenskapen som finns här trots att vi alla inte är  

överens om allt....Här är vi en drös olika personer under samma tak som umgås.

Helgon fungerar som en plats  där deltagarna känner gemenskap, en vi-känsla, trots att  de är

väldigt  olika  av  sig.  De  här  olikheterna  som  finns  bemöts  med  respekt  och  förståelse  av

deltagarna och det skulle kunna vara i och med hur olikheten bemöts som det finns en känsla av

gemenskap mellan de olika deltagarna. Då alla respekterar alla skulle det kunna stärka bandet

mellan  människorna  på  Helgon  till  skillnad  från  det  band  som kan  finnas  utanför  gruppen.

Deltagarna som finns på Helgon kan ha känt sig som avvikare från andra grupper eller människor

och på så sätt blev Helgon en sida där de kunde samlas och finna andra avvikare som delade

denna upplevelse vilket i sin tur skulle kunna stärka gemenskapen för gruppen då de alla har

någonting gemensamt, nämligen att ses som avvikare: 

X-1: Jag kände mig utvald av Helgon att få bli helgonare då varken någon av mina trista vänner  

hade det eller ville skaffa det. Det var i samma veva som jag färgade håret och klippte det kort och 

blev kallad för häxa i skolan vilket jag besvarade med stenkastning vilket ledde till att jag hamnade 

hos rektorn och då tyckte jag att det ännu mer passade in på definitionen av en slags alternativ  

helgon-människa. Jag kände att jag passade in här och det gjorde det lättare att träffa likasinnade. 

X-2: Jag fick kontakt med en grupp skinheads via Helgon precis efter jag hade flyttat till Malmö och

flerfallet av dem blev ena riktigt goda vänner till mig som jag fortfarande har kontakt med. 

Helgon blir dels en knutpunkt dit bland annat de som betraktats som avvikare från andra söker

sig  och  dels  de  som försöker  finna  personer  med  liknande  intressen.  Det  blir  en  portal  där

deltagarna snabbt kan finna nya umgängeskretsar när hen befinner sig på ett nytt territorium. Att

söka sig till Helgon blir en metod för att finna tillhörighet till andra och påbörja intåget till den

nya gruppen som finns representerad. Det börjar skapas en form av gemenskap mellan de olika

deltagarna trots att den kan ses som att den enbart går åt ett håll:   
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X-1: På ett visst sätt är de personerna som delar ens åsikter på Helgon lite som vänner, men bara åt 

ena  hållet....Jag  ser  många  av  de  personerna  som  hänger  här  som  vänner  även  fast  de  

kanske inte ser mig som deras vän. 

X-2: Att man ibland får oväntat stöd och uppmuntran från människorna här.

Deltagaren beskriver människorna som är likasinnade med hen och ser dem som vänner trots att

de kanske inte ser likadant tillbaka på hen. Det skulle kunna tolkas som att det finns en form av

vänskap mellan deltagarna som inte består av eller behöver bestå av en nära kontakt eller relation

utan de ser varandra som vänner oavsett graden av närhet de har till varandra. Denna form av

vänskap som sägs finnas mellan deltagarna ger ibland upphov till stöd ibland där de minst anar

det. Det skulle kunna visa att det finns en vilja att ta hand om ”de sina egna”, det vill säga de

medlemmarna som finns på Helgon och visa att de inte är ensamma i sina problem utan de kan få

en axel att luta sig emot när det är jobbigt för dem. 

Den gemenskap och tillhörighet som deltagarna skriver om framställs  som dels övergripande

nämligen att den sträcker sig över flera olika subgrupper som finns representerade på Helgon och

dels som att den ibland går åt ett håll. Deltagarna känner tillhörighet till varandra och de känner

sig hemma i gemenskapen som finns mellan olika personer och den tillhörighet som finns på

Helgon. Det blir en trygghetszon att vara på Helgon, en plats där de kan träffa likasinnade som

också känner att de hör hemma där. 

2.6.2 Kunskap och information

Följande kommentarer  beskriver  kategorin  kunskap  och information  och ger  en  bild  av  hur

deltagarna upplever att Helgon bidrar till ett utbyte av kunskaper och information mellan dem.

Den kunskapen eller lärdomarna de har fått via Helgon har hjälpt dem i ett senare skede i livet:

X-1:  Att  få  ett  intresse  för  ett  forum som finns  här  på  Helgon  har  varit  extremt  bra  för  min  

utveckling. Som en 14- 15-åring är man rätt pantad i huvudet och det kan vara bra att får det utpekat

av människor som inte bryr sig ifall man tar illa upp eller inte. En stor del av min förmåga att kunna 

förändra mig själv kommer härifrån.

X-2: Jag minns att Helgon hjälpte mig att komma igång att börja prata med tjejer på ett avslappnat 

sätt. Vilket ledde till att jag träffade min första flickvän på Helgon. Fått ta del av en hel del kul  

musikhistoria  och  mycket  bra  musik  också.  Helgon  har  också  gjort  att  jag  har  blivit  mer  

öppensinnad än jag annars hade varit utan Helgon.

X-3: Helgon har hjälpt till att utveckla min argumentationsförmåga.

X-4: Jag har fått tips på musik och annat viktigt som bolagets öppettider och fått extra jobb. 
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Deltagarna beskriver Helgon som en plats där de främst har lärt sig saker såsom att prata med

folk avslappnat, främst tjejer. Det handlar också om lärdomar i att se på sig själva ur andras ögon

och få perspektiv på saker runt omkring. Att få sina åsikter ifrågasatta och be en argumentera för

dem och på så sätt  göra framsteg med sig själv.  Det skulle kunna sägas att  människorna på

Helgon hjälper varandra att utvecklas genom att dels visa hur de tänker fel, det vill säga brister i

deras  argumentation  och  dels  hur  personer  tar  kontakt  med  varandra  vilket  är  en  viktigt

erfarenhet och kunskap senare i livet. 

De olika kommentarerna beskriver hur Helgon har fungerat som bland annat en kontaktportal där

de  utvecklat  relationer  till  andra  människor,  träffat  vänner  och fått  extrajobb.  Samtidigt  har

helgon fungerat som en plats  där information har kunnat utbytas,  till  exempel  om ny musik,

bolagets  öppettider  samt  annan  information  som  finns  där  ute  på  de  olika  forumtrådarna.

Framförallt verkar det som om att Helgon har hjälpt till att forma några av deltagarna genom att

det har gjort dem mer öppensinnade mot saker, hjälpt till att utveckla argumentationsförmågor

samt ändra ens världsbild på saker och ting. Helgon blir en plats där deltagarna kan utveckla sig

själva via kommunikation med andra och en plats där de kan utbyta kunskaper och information

med varandra som rör dem. 

2.6.3 Frihet och alternativ 

Helgon framställs som ett bättre alternativ än Facebook och framförallt mycket friare. Det finns

ingen som vakar över deltagarnas axlar och ser vad de har för sig samtidigt som personerna på

Helgon är mer oberörda av det som skrivs:  

X-1: Facebook är mer bevakat och kanske ens chefer kollar på Facebook till skillnad från Helgon.

X-2: Helgon är fritt från både svärföräldrar, syskon, känsliga gamlingar och arbetskamrater.

X-3: Facebook är mer för kompis och familjekretsen. Det är likt en privat hemmafest, eller snarare 

en fikaträff, medan Helgon är som kroghäng.

X-4: Att Helgon är Helgon med alla dess roliga och halvknäppa människor som är precis som de är 

och vågar visa det.

Det är mer frihet att vara på Helgon anser deltagarna än exempelvis Facebook och det är lite mer

okej att vara sig själv på Helgon. Facebook jämförs med en hemmafest vilket skulle kunna tolkas

som att det enbart är de som blir inbjudna som är välkomna där medan Helgon ses som häng på

krogen där människor kan komma och gå som de vill och prata med vem de vill utan att först

vara vänner eller bekanta. Deltagarna behöver inte heller fundera över vilka närstående det är

som ser det de lägger upp eller hur de reagerar på det de har lagt upp utan det är enbart Helgons
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medlemmar som ser det. Helgon kan på så vis ses som en skyddad miljö från släktingar och

andra människor. Det skulle också kunna tolkas som att det är viktigt att i viss mån kunna vara

fri  från  snokande  släktingars  ögon.  Förmågan  att  kunna  bevara  sitt  privatliv  från  släktingar

samtidigt som deltagarna kan vara medlemmar i ett virtuellt-community och knyta band med

andra deltagare.   

2.6.4 Helgons funktion

Sammantaget utgör dessa tre kategorierna och dess kommentarer den funktion som Helgon fyller

för dess medlemmar. Helgon fungerar som en plats där deltagarna känner att det finns en viss

gemenskap och tillhörighet, det är en plats där de känner sig hemma, där de kan få stöd från

andra medlemmar och det visas respekt för andras tyckande och tänkande även om det inte alltid

överensstämmer  med  deras  egna  åsikter.  Helgon  fyller  också  funktionen  av  en  fristad  från

släktingar och andra närstående människor som deltagarna inte vill ha samma grad av kontakt

med. Deltagarna behöver inte heller oroa sig för att någon släkting, chef eller annan person tar

illa upp av det de väljer att skriva eller lägga upp, utan det är enbart helgonare som ser. Till sist

fungerar Helgon också som en sida där deltagarna byter information med varandra som kan gälla

allt från bolagets öppettider till musiktips. Deltagarna talar om att Helgon i samma veva har lärt

dem bland annat att  argumentera och bli  mer öppensinnade.  Detta stämmer överens med det

McArthur (2009) skriver om i sin artikel där geeks finner likasinnade och tillhörighet till andra

på nätet och diverse hemsidor.  Det som dock inte nämns i McArthurs artikel är om geeksen

känner  att  det  finns  samma form av frihet  på deras  forumsida  som deltagarna  benämner  att

Helgon utgör för dem. 

3. Sammanfattning

Det som den här studien har visat  är  att  det finns en diskurs på hemsidan Helgon om olika

signifikanta symboler för att skilja mellan äkta och oäkta gother. Dessa symboler består av ett

visst  beteende  och  vissa  handlingar  som  gother  utför  och  som  de  tolkar  på  samma  sätt.

Symbolerna  är  också  en  viss  typ  av  utseende,  musik  och  intressen  samt  olika  uttryck  som

beskriver vad gothen ska klassas som, det vill säga äkta eller oäkta. Äkta symbolers används av

personer som vill bli förknippade med goth. Det som skiljer de äkta gotherna från de oäkta är

tolkningen av symbolerna. De äkta gotherna ger varje symbol en mer djup betydelse, det finns

någonting dolt bakom det beteende de utför eller den musik de lyssnar på. En förståelse för vad

de står för medan de oäkta gotherna enbart ser symbolerna som tomma uttryck. Dock är det en

snäv och strikt linje att följa och att kunna se vad som räknas som vad.  
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Gotherna använder sig främst av de olika symbolerna för att dels skilja mellan oäkta och äkta

gother och dels för att kunna avskilja sig ifrån övriga människor. Eftersom det finns en diskurs

om skillnader  mellan äkta  och oäkta gother kan det antas att  det har en viktig  betydelse för

gotherna att kunna skilja dem åt. Varför det har en viktig betydelse skulle kunna vara för att det

dels stärker gemenskapen för gruppen och dess medlemmar och dels för att det kan vara ett sätt

att visa sin tillhörighet genom att visa att de har samma idéer och tankar om vad som räknas som

äkta respektive oäkta. 

Hemsidan Helgon där en del av gotherna har samlats fyller också en viss funktion för dem. På

Helgon upplever deltagarna att de känner en viss form av gemenskap och tillhörighet, de sker ett

informationsutbyte  mellan  dem  och  det  finns  en  viss  frihet  i  att  vara  medlem  på  Helgon.

Tillsammans hjälper dessa tre funktioner deltagarna att utvecklas som människor och få dem att

känna sig hemmastadda och det blir nästan som ett andra hem där de kan vara sig själva utan att

behöva oroa sig för vem som ser dem samtidigt  som det blir en plats där de kan träffa nya

människor.  

4. Slutdiskussion

Efter studiens genomförande kan slutsatsen dras att det råder en diskurs på hemsidan Helgon

mellan gotherna om vad som räknas som äkta och oäkta gother. Detta verkar också vara relativt

viktigt för gotherna att upprätthålla och påpeka. Den diskurs som finns om gotherna beskriver

olika karaktärsdrag som bör efterföljas för att personer utanför gruppen och andra gother ska

klassa dem som äkta  gother,  vilket  stämmer  överens  med  det  Coco och Woodwards  (2007)

skriver om paganismen och de uttryck de använder för att skilja mellan äkta och oäkta. Dock så

visar den här studien att det finns ytterligare saker och metoder som avgör och skiljer på om

personen klassas som äkta eller oäkta än enbart ett uttryck. Dessa saker är ett visst beteende och

en  djupare  förståelse  kring  negativa  känslor  samtidigt  som  det  också  är  en  viss  kläd-  och

musikstil som också har en djupare mening bakom det ytliga som går att se och höra.

Ytterligare en slutsats som kan dras av studien är att Helgon fyller en funktion för gotherna som

vistas på hemsidan. Helgon blir en samlingsplats där de känner en gemenskap till varandra men

även  till  andra  subgupper  som finns  representerade  där,  det  blir  en  egen  liten  familj  vilket

stämmer överens med det Mcarthur (2009) skriver om geeks på internet som samlas på olika

nätforum för att få en bekräftelse på sin identitet. 
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Det som hade varit intressant att undersöka vidare hade varit varför det är så viktigt för gotherna

att kunna skilja mellan äkta och oäkta och vad det betyder för dem. Vad gör den här gränsen de

har skapat för dem, vad är dess syfte? Likaså hade det också varit intressant att undersöka hur

och till vilken grad den här gränsen om vad som räknas som en äkta goth efterföljs i verkligheten

av deltagarna. Är gränsen lika viktigt att upprätthålla i det verkliga livet som den är på internet

eller är det enbart någonting som existerar i den virtuella världen? Dessa frågor får dock besvaras

i en annan studie.   
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