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Sammanfattning

Denna studie har genomförts inom ramarna för Sociologi III vid Stockholms Universitet och syftar

till att undersöka inträdesprocessen till goth-kulturen. Studien består av fem intervjuer med

individer som deltar eller har deltagit i Stockholms goth-scen. Dessa intervjuer har genomförts och

analyserats utifrån ett fenomenologiskt perspektiv genom vilket jag syftat till att identifiera kärnan i

de fem respondenternas erfarenheter av inträdet till goth-kulturen.

Studien är förankrad i Paul Hodkinsons etnografiska studie av goth-kulturen, Pierre Bourdieus

kapitalteori samt Sarah Thorntons teori om det subkulturella kapitalet. Med hjälp av dessa har, i

analysen av det empiriska materialet, fyra övergripande delar av inträdesprocessen identifierats.

Dessa resultat har sedan verifierats av respondenterna och presenteras nu i denna uppsats.

Nyckelord: Subkulturellt kapital, kulturellt kapital, socialt kapital, ekonomiskt kapital, subkultur,

goth, goth-kultur
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1 Inledning

Punk, hårdrock, synth, goth, EMO, hardcore, dödsmetal, crustpunk, indie, hiphop och andra

subkulturer är ständigt närvarande i vår vardag. Var än vi ser, ser vi individer vars identitet delvis

baseras på tillhörighet till en subkultur. Dessa subkulturer har alla sin speciella musik- och klädstil.

Denna studie riktar sitt fokus mot goth-kulturen, en subkultur med rötterna i 80-talet och de

brittiska öarna. Anledningen till att studien fokuserar på just goth-kulturen är dels denna subkulturs

särprägel med de svarta kläderna och den mörka musiken, men framför allt den relativt stabila

grund av tidigare forskning som riktats mot subkulturen (bland annat Hodkinson 2002 och Gunn

1999).

Den fråga som ställts inför studien och vars svar denna studie ämnar nå är; hur man blir

gothare. Hur når individer tillträde till subkulturen och vad krävs för att man ska bli en fullvärdig

medlem? I de litteraturstudier som genomförts inför denna studie kom jag till insikten att mycket av

den tidigare forskning och de teorier som tidigare närmat sig ämnet framför allt rört subkulturerna i

sig eller vad som särskiljer en subkultur från andra eller från ”den stora massan”, eller mainstream-

kulturen. Detta blev ett starkt incitament till att vidare rikta ögonen och studien mot själva inträdet

till subkulturen för att söka att kasta ljus över processen som kan tänkas ske innan de övriga

studierna tagit vid.

Syftet med denna studie är alltså att studera; inträdesprocessen till goth-kulturen. Denna fråga

konkretiseras genom de två frågeställningarna:

1. Hur ser individers erfarenhet av inträdesprocessen ut?

2. Vilka är de nycklar som krävs för inträde?

För att göra detta kommer jag bland annat använda mig av en teoretisk grund beståendes av

Bourdieus kapitalteori samt modernare teori i form av Thorntons teori om det subkulturella

kapitalet. Med inträde avses här det som i allmänna ordalag är att bli gothare och med nycklar avses

här attribut eller andra, av subkulturen sanktionerade, karakteristika så som musiksmak och

-kunskap, klädstil, sociala kontakter osv. Jag önskar med andra ord att studera hur det går till och

vad man behöver för att kunna bli gothare. För att göra detta har jag genomfört fem intervjuer med

individer som idag är en del av goth-kulturen (är gothare) eller tidigare varit aktiva deltagare (varit

gothare).
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1.1 Disposition

Detta avsnitt kommer att följas av en genomgång av tidigare genomförd forskning samt de för

denna studie aktuella teorierna. Därefter följer ett metodavsnitt som inledes med en presentation av

den metod jag valt samt en kort genomgång av de teoretiska och filosofiska grunderna för den

metod som valts. I metodavsnittet redovisas även hur urvalsprocessen skett, en genomgång av

studiens genomförande samt ett avslutande avsnitt rörande hur empirin validerats. Efter

metodavsnittet följer ett etikavsnitt med en kort genomgång av Vetenskapsrådets riktlinjer samt en

redogörelse för de etiska överväganden som under studiens gång gjorts i relation till dessa. Därefter

diskuteras hur återkopplingen till fältet har genomförts. Detta följs av en presentation utav studiens

resultat, en diskussion ikring dessa och avslutningsvis en kritisk reflektion.

2 Teori och tidigare forskning

Inledningsvis bör det tas i beaktande att goth-kulturen ej är en objektiv skapelse vars mening är

densamma för alla som betraktar den. Ej heller är goth-kulturen en reell organisation med skrivna

regler och stadgar, och den äger inga skrivna kvalifikationskrav för inträde. Goth-kulturen betår i

grund och botten, som Gunn (1999) skriver, av tre element; en musikgenre, ett klädmode eller en

”klädstil” samt en geografiskt lokaliserad scen (ofta situerad kring särskilda barer eller klubbar).

Med andra ord är goth-kulturen en gruppering vilken förenas kring dessa tre teman. Dock är det inte

självklart vad dessa tre teman innehåller:

Goths are and are not what they claim. On one hand, goths, like ”punks” or ”metal heads” or

”ravers,” tend to confine themselves to an identifiable style of dress and a genre of music. On

the other hand, goths constantly negotiate what does and what does not count as ”gothic,”

underscoring the dynamic and everchanging character of the subculture. (Gunn 199:417)

Enligt ovan är det inte självklart vad som är ”goth” och inte, dessutom pågår en ständig debatt inom

subkulturen om detta. Därtill så är inte goth-kulturen ensam om dessa karakteristika utan mycket av

det som är goth flyter in i andra subkulturer. För att ta ett exempel så återfinnes delar av klädstilen

hos artister som Marilyn Manson och dennes fans (Gunn 1999). Dessutom har goth-kulturen hämtat

mycket ifrån punken ur vilken den föddes (Hodkinson 2002) och nya musikgenrer och många

subkulturer har i sin tur hämtat inspiration ur gothen. Mitt mål här är dock ej att ge en kronologi
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över goth-kulturens utveckling. Ej heller söker jag besvara frågan ”vad är goth?” då denna fråga fått

sitt svar genom bland andra Hodkinson (2002) och Gunn (1999) med flera. Jag söker här istället

svara på frågan om hur det går till när en individ blir gothare. För att göra detta har jag valt att

använda mig av Bourdieus kapitalteori, och då främst det kulturella kapitalet samt teorin om

subkulturellt kapital som presenterats av Thornton. Jag har även valt att använda mig av Hodkinson

för att söka ringa in goth-kulturen och berika min förståelse av goth-kulturen och dess subkulturella

kapital.

2.1 Vad är goth? Hodkinson och goth-kulturen i korthet.

I sin etnografiska studie av goth-kulturen söker Hodkinson identifiera vad som karaktäriserar goth-

kulturen och redogör, liksom Gunn, för tre teman: musiken, klädstilen samt en geografisk scen

(exempelvis Stockholms goth-scen) som utgörs av barer eller nattklubbar där gothare möts

(Hodkinson 2002). Utöver dessa tre teman präglas goth-kulturen, enligt Hodkinson, av ett

ifrågasättande av och avståndstagande från traditionella könsnormer, vilket bland annat yttrar sig

genom att deltagare av båda könen ikläder sig traditionellt feminina attribut så som nagellack,

läppstift, kjolar eller korsetter (Hodkinson 2002:48). Hodkinson skriver även om ytterligare en

viktig del i deltagandet i goth-kulturen; hängivenhet:

The second subcultural ideal, fairly consistently alluded to by goths, was commitment. Whether

in terms of intensity or longevity of individual participation, depth of knowledge and

understanding, or even involvement in production and organizational activities, goths tended to

regard themselves as strongly committed to their preferred styles of music and fashion and to

the lifestyle with which it was connected. (Hodkinson 2002:78)

Detta ger oss alltså en uppfattning om vad som utgör goth-kulturens subkulturella kapital (se avsnitt

2.4). Det rör sig i grund och botten om att klä sig inom vissa ramar, lyssna på en viss sorts musik,

deltaga i den lokala goth-scenen, bära på vissa åsikter och vara hängiven. Med grund i detta når

alltså individer acceptans inom subkulturen och Hodkinson skriver (2002) att popularitet och status

inom subkulturen bygger på att göra sig själv ”kompatibel” med subkulturens smak och kapital.

2.2 Subkultur, livsstil, motstånd eller neo tribe?

Innan jag fördjupar mig vidare i teorierna bör subkulturen i sig beaktas. Denna studie syftar, som
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sagt, ej till att ge svar på vad en subkultur är eller varför människor söker sig till dessa. Dock

kommer jag här ägna några rader av denna uppsats till en snabb genomgång av subkulturen som

forskningsobjekt och vad subkulturen sagts erbjuda deltagaren.

Den moderna subkultur-sociologin har sin grund i Birmingham Center for Contemporary

Cultural Studies (hädanefter CCCS) vid University of Birmingham. Vid CCCS växte en ny teoretisk

riktning fram vilken karaktäriserades av, som Bjurström (1997:74) skriver ”en eklektisk teori, där

begreppet stil intog en central position i förståelsen och analysen av konkreta delkulturer inom

ungdomskategorin”. Med stil avsågs här sådant som kläder, frisyrer och annat kopplat till utseendet,

jargong och ritualer och andra delar av uppträdandet, musik samt språkbruk (Bjurström 1997:74).

Vidare fokuserades CCCS studier mot ungdomar ur den vita arbetarklassen och subkulturerna sågs

som en reaktion och en lösning på strukturella, klassrelaterade omständigheter (Le Grand 2010:11)

Postmoderna teoretiker har givit subkulturerna ett nytt namn; neo tribes. Dessa stammar

ansluter vi oss till genom att köpa deras symboler (Bauman & May 2006). Bauman och May skriver

vidare att:

Vi är synbarligen fria att byta en personlighet mot en annan, fria att välja vad vi vill vara och
vad vi vill göra av oss själva. Det tycks inte finnas någon makt som håller oss tillbaka, och
ingen dröm ter sig otillbörlig genom att vara oförenlig med vår nuvarande eller potentiella
sociala position. (Bauman & May 2006:209)

Den post-kulturella riktningen sammanfattas av Le Grand som en riktning i vilken

ungdomskulturerna fragmenterats och ej längre kan kopplas till klass utan blott, som Bauman och

May hävdar, är varor vilka vi kan köpa och ikläda oss (Le Grand 2010:14).

Vilket av dessa begrepp skall jag då använda i denna studie? Enligt Hodkinson (2002) bör

goth-kulturen ses som en subkultur och ej en stam. Detta därför att goth-kulturen är att betrakta som

en sammanhållen gruppering, en subkultur, till skillnad från ett fragmenterad kollektiv till vilket

man kan köpa sig inträde, stam. Jag kommer här att följa Hodkinsons linje då dennes etnografiska

studie av goth-kulturen tydligt pekar på goth-kulturen som en subkultur.

2.3 Kapitalteorin

Kulturellt kapital kan beskrivas som internaliserat kulturellt kapital eller kunskap om ”finkultur”

(exempelvis att kunna namnge kompositörer och deras verk) samt objektifierat kulturellt kapital

som existerar runt omkring oss och bland annat fyller upp våra museer (Bourdieu 2010), eller som

Carle skriver:
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Det kulturella kapitalet avser såväl det kulturella kapital som finns i vad vi vanligtvis kallar

kultur, dvs. konst, musik och litteratur, som det kulturella kapital som finns i bildning och

förhållningssätt (Carle 2010:398)

Det kulturella kapitalet utgör tillsammans med ekonomiskt kapital (kapital som är ”immediately

and directly convertible into money and may be institutionalized in the form of property rights”

(Bourdieu 2004:16)) samt socialt kapital (sociala kontakter ”which is convertible, in certain

conditions, into economic capital and may be institutionalized in the form of a title of nobility”

(Bourdieu 2004:16)) en stor del utav Bourdieus fältteori, i vilken världen delas upp i flertalet

hierarkiskt ordnade fält. Dessa fält liknas vid sociala rum och att vandra inom eller mellan fält eller

rum kan jämföras med att ”klassvandra” (exempelvis genom att investera i ett ökat kulturellt kapital

genom högre utbildning vilket sedan ger avkastning i form av ett bättre betalt och aktat arbete än

vad tidigare var tillgängligt). Vilken position som en individ innehar i ett fält avgörs av dennes

sammansatta kapital (vilket utgörs utav tidigare nämnda kapitalformer; ekonomiskt, socialt samt

kulturellt kapital). Vidare kan de olika kapitaltyperna växlas in i utbyte mot andra typer av kapital.

För att illustrera hur kapitalteorin är konstruerad kommer jag här att använda mig av ett exempel

Bourdieu använder i Distinktionen. Detta exempel rör läraren, vilken, enligt Bourdieu, är  en

individ som är rik på kulturellt kapital men samtidigt är fattig i termer av ekonomiskt kapital

(Bourdieu 2010:109). Kapitalinnehavet är dock ej viktig endast på en individuell nivå eller för att

särskilja mellan och jämföra yrkeskategorier. Den samlade kapitalvolymen är vad som särskiljer

klasserna (classes of conditions of existence) från varandra. Fördelningen av kulturellt och

ekonomiskt kapital löper från de med högt innehav av de båda kapitaltyperna till de som knappt

äger något kapital (Bourdieu 2010).

En tredje dimension i Bourdieus kapitalteori är habitus. Habitus skapas genom ”The

conditionings associated with a particualt class of conditions” (Bourdieu 1992:53). Habutis är,

enligt Bourdieu:

Systems of durable, transposable dispositions, structured structures predisposed to function as
structuring structures, that is, as principles which generate and organize practices and
representations that can be objectively adapted to their outcomes without presupposing a
conscious aiming at ends or an express mastery of the operations  necessary in order to attain
them (Bourdieu  1992:53)

Habitus är med andra ord ”å ena sidan en produkt av sociala förhållanden och fungerar å andra

sidan som en aktivt verksam orienteringsprincip i den sociala världen” (Bjurström 1997:193)1

1 Habitus kommer ej att förekomma vidare i denna studie då denna blott behandlar aspekter av Bourdieus kapitalteori.
Vidare finns ej stöd för habitus som en reell del i inträdesprocessen i empirin vilket gjort att jag valt att lämna denna
del av kapitalteorin därhän.
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Om vi skulle sammanfatta det som skrivits ovan så är kulturellt kapital med andra ord en av

de aspekter som avgör en individs position i ett fält och detta kulturella kapital utgörs av

internaliserat kulturellt kapital (kunskap om kultur) och objektivt kulturellt kapital (fysiska verk).

2.4 Subkulturellt kapital

Det subkulturella kapitalet presenters av Thornton som en variation på Bourdieus kulturella kapital.

Thornton använder denna teori i sin studie utav nattklubbskulturer (eller Club Cultures).

Subkulturellt kapital sammanfattas där av Thornton som ”means by which young people negotiate

and accumulate status within their own social worlds” (Thornton 1995:163). Thornton skriver

vidare att subkulturellt kapital är:

The linchpin of an alternate hierarchy in which the axes of age, gender, sexuality and race are all

employed in order to keep the determinations of class, income and occupation at bay.

Interestingly, the social logic of subcultural capital reveals itself most clearly by what it dislikes

and by what it emphatically isn't (Thornton 1995:105)

Subkulturellt kapital kan med andra ord sägas existera i ett antiförhållande till sin omvärld. I

Thorntons studie utav nattklubbskulturer bestod detta i att deltagarna identifierade sig själva som

icke-mainstream, vilket även gäller gotharna i Hodkinsons studie av goth-kulturen (Hodkinson

2002) I det senare fallet tillskriver goth-kulturens deltagare sig själva karakteristika som står i

motsatsförhållande till den ”fårskock” som mainstream-deltagarna sägs vara. Rent konkret beskrevs

goth-kulturen som följer:

In contrast to notions of the mainstream as dominated by commercial interest and a mass

narrow-minded culture, then, goths tended to regard their own subculture as encapsulating

authentic artistic expressions by musicians, and the exercise of equally instinctive

discriminating tastes in music and clothing by a diverse and open-minded set of individual fans.

(Hodkinson 2002:78)

Goth-kulturen värdesätter med andra ord autenticitet samt en raffinerad musik- och klädsmak.

Motsatsen till detta är då de som följer strömmen (maintream eller trendies) vilka, till skillnad från

”gotharna”, bestod av en homogen massa som endast följer musik- och klädmodet utan eftertanke

(Hodkinson 2002).

Som vi sett ovan så består det subkulturella kapitalet delvis i ett motstånd mot allt som

subkulturen inte är. Det subkulturella kapitalet är alltså ett sätt för subkulturens deltagare eller
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medlemmar att distingera sig själva och sin subkultur från omvärlden eller det rådande modet

(Thornton 1995). Denna binära bild av verkligheten ligger dock långt från verkligheten och kan

närmast ses som ett sätt för ungdomskulturer eller subkulturer att se sin omvärld, placera sig i ett

större sammanhang (genom relationen till mainstreamkulturen) och hävda sitt subkulturella kapital

(Thornton 1995:99).

Thorntons subkulturella kapital har kritiserats av, bland andra, Jensen (2004) för att, trots att

begreppet och teorin  har sin grund i Bourdieu, inte rikta tillräckligt mycket fokus mot den möjliga

kopplingen mellan hur agenter är positionerade i det sociala rummet och deras möjlighet att göra

distinktioner i den subkulturella världen. Genom detta, hävdar Jensen, överger Thornton delvis

Bourdieu och med detta följer brister i teorin om subkulturellt kapital så som den presenterats av

Thornton (Jensen 2006).

Subkulturellt kapital består alltså i distinktionen mellan subkulturen och mainstreamkulturen

och har sin grund i Bourdieus kulturella kapital. Slutligen hävdar Jensen (2006) att det är viktigt att

förankra studien i Bourdieus teorier. Detta skall ske genom att studier, vars teoretiska grund utgörs

av det subkulturella kapitalet, innehåller ett analysmoment där variabler som är viktiga för agentens

position i det sociala rummet inkluderas i analysen. 

3 Metod

För att välja rätt ansats för denna studie betraktades  det objekt vilket jag önskade undersöka. Detta

objekt består i ett antal individers samlade erfarenheter utav ett fenomen. Den vaksamme läsaren ser

att redan efter att objektet granskats är vägen framåt tämligen förutbestämd av forskningsfrågan och

det undersökta objektet. Dock skall vi ej gå händelserna i förväg utan grundligt diskutera valet av

metodologisk ansats.

För att söka kunskap om inträdesprocessen till goth-kulturen hade en narrativ ansats kunnat

användas. En studie med en sådan utgångspunkt hade fokuserat på en eller ett fåtal individers

livshistoria för att i dessa söka finna de ögonblick som för individen ledde fram till att denne blev

gothare. Dock så lider denna ansats, i mina ögon, av att det kan vara svårt att utifrån en eller ett fåtal

individers biografi göra generella uttalanden rörandes ett kort skeende i deras liv. Det hade även

varit möjligt att genomföra en grounded theory-studie av inträdet, men då denna studie ej syftar till

att generera ny teori utan istället tar sin utgångspunkt i redan befintlig teori var inte heller denna väg

möjlig. Ej heller önskade jag genomföra en etnografisk studie då det redan gjorts ett antal fullgoda
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sådana (bland annat av Hodkinson).

Valet av metodologisk ansats för denna studie föll istället för på någon av de ovan nämnda

ansatserna på den fenomenologiska ansatsen, vars angreppsätt består i att studera individers

gemensamma erfarenheter av ett fenomen för att finna detta fenomens kärna (Creswell 2007).

Studien har därför utformats utefter de riktlinjer för en fenomenologisk studie som presenteras av

Creswell (2007). Genom detta användes vid insamlandet av empirin en öppen intervjuguide vilken

baserades på två frågor: Vilken är din erfarenhet av fenomenet samt vilka situationer eller

sammanhang påverkade dina erfarenheter av fenomenet? (Creswell 2007). Dessa frågor

omarbetades dock något för att inte bli allt för abstrakta och ogripbara. Resultatet av denna

omarbetning blev de två frågorna ”Kan du berätta om dina erfarenheter av att bli gothare?” samt

”Var det några situationer eller händelser som var viktigare eller hade en större påverkan när du blev

gothare?”. Förutom dessa två frågor ombads även respondenterna att berätta om goth-kulturen

(detta var den första frågan i intervjuguiden och placerades där för att, så att säga, mjuka upp

stämningen innan respondenterna ombads gå in på mer personliga erfarenheter).

3.1 Fenomenologins grunder

En av hörnstenarna i den fenomenologiska forskningsansatsen är att forskaren åsidosätter eller

avkläder sig sin förförståelse för att med öppna ögon närma sig fältet och empirin. Detta benämns i

allmänhet som bracketing eller epoché.  Denna process  i vilken  forskaren söker sätta sin förståelse

inom parentes, eller reducera bort det vardagligt världsliga i sin syn av objektet, beskrivs på ett

målande vis av Husserl:

We are putting in brackets, as it were, all our feeling-intentions and all the apperceptions
deriving from the intentionality of the feelings by virtue of which there constantly appear to us,
prior to all thinking, spatio-temporal objectivities in immediate ”intuitability.” charged with
certain characters of value and practice characters that altogether transcend the stratum of the
mere thing. Thus, in this ”pure” or purified theoretical attitude we no longer experience houses,
tables, streets, or works of art; instead, we experience merely material things. Of those value-
charged things, we experience only their stratum of spatiotemporal materiality; and similarly, of
men and human societies, only the stratum of this psychic ”nature” which is bound to the spatio-
temporal ”Bodies”. (Husserl 1989:27)

Husserl beskriver vidare processen som två skilda världar vilka är helt åtskilda. För att se objektet

för vad det är, ej vad han ser det som, måste forskaren lämna sin naturliga värld och stiga in i en

annan värld vilken är för honom tillgänglig så länge som han bär en attityd färgad av den specifika

världen (Husserl 1982). Med andra ord är bracketing att stiga ur sin vardagsförståelse, rensa

tankarna och sinnena fria från fördomar, värderingar och liknande, för att i en teoretisk värld med
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ett teoretiskt sinne, objektivt se fenomenet och dess delar.

Detta var något som togs på högsta allvar i arbetet med denna studie då jag önskade

kompensera för studentens otränade ögon genom nitisk noggrannhet. Därför satte jag mig inför

intervjuerna och rannsakade min vardagsförståelse av det studerade fenomenet. Då jag själv sällan

varit i kontakt med goth-kulturen insåg jag snart att min förförståelse var relativt begränsad till det

gymnasietidens intryck och litteraturstudierna i studiens inledande skeende försett mig med. Därför

var det relativt lätt att åsidosätta jaget inför skapandet av intervjuguiden, som förvisso blott bestod

av ett litet antal öppna frågor med möjlighet till fördjupning och följdfrågor. Det öppna sinne som

sökte etableras i detta skeende sökte jag sedan bära med mig till analysarbetet där viljan framför allt

var att ej  låta en respondents svar färga förståelsen eller attityden till en annan respondents utsagor,

kort sagt att dras med tunnelseende vid läsandet av empirin skapat av en respondents utsagor.

3.2 Urval

Urvalsprocessen har för denna studie skett genom snöbollsselektion där en nyckelinformant i fältet

bidrog med förslag på deltagare. Dessa deltagare fick i sin tur föreslå ytterligare deltagare.

Snöbollsselektion beskrivs av Aspers (2007) som en tillgång då forskaren ej är väl förtrogen med

det studerade fältets logik, vilket leder till att forskaren ej själv kan identifiera vilka egenskaper som

utgör grunden för en, i fältet, logisk kategorisering (något som i detta fall var en realitet då jag själv

ej är bevandrad inom goth-kulturen). Vidare skriver Aspers att snöbollsselektion dock dras med

faran att det som studeras begränsas till ett specifikt nätverk. Denna negativa sida av metoden

ansågs dock ej överskugga metodens fördelar då det som studeras i detta fall är en mindre grupp

individer samlade kring ett eller ett fåtal nav (exempelvis en goth-klubb).

3.3 Genomförande

Efter förslag från nyckelinformanten, vilken är en avlägsen bekant som i många år varit aktiv inom

subkulturen lokalt i Stockholm, kontaktades två respondenter med en förfrågan om att delta i

studien. I denna förfrågan ingick även frågan om när de hade tid att deltaga och om det fanns någon

plats de helst skulle vilja genomföra intervjun på. Därefter genomfördes intervjuerna, på önskad tid

och ort, efter en intervjuguide. Anledningen till att respondenterna läts bestämma plats för

intervjuerna var en önskan från min sida att ej ta respondenterna ur deras hemmiljö. Bedömning var

här att detta skulle vara fördelaktigt då det fanns en förhoppning om att detta skulle göra

maktbalansen mellan respondent och forskare mer jämställd. Istället för att tvinga respondenten ur
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sin miljö för att uppsöka forskaren på exempelvis universitetsområdet, valde jag här att ta rollen

som främling genom att komma utifrån in till respondenternas vardag istället för att påtvinga

respondenterna främlingsskapet i universitetsmiljön.

Efter det att de två första intervjuerna genomförts uppsöktes ytterligare tre respondenter med

grund i de förslag som respondent 1 och 2 givit i kombination med nyckelinformantens förslag. De

tre följande intervjuerna genomfördes efter samma intervjuguide och logik som de två första. Dessa

fem intervjuer genomfördes av mig med egen inspelningsutrustning under loppet av två veckor i

april 2011.

Efter det att samtliga intervjuer (vilka varierade i längd från 35 till 48 minuter) transkriberats

satte jag mig att koda och slutligen analysera mitt material och resultatet av detta står att finna

längre ner i denna text.

4 Etik

Jag har i denna studie, i syfte att erhålla god kvalitet och rigiditet i de, i studien förekommande,

etiska övervägandena, tagit stöd i Vetenskapsrådets (hädanefter refererat till som VR) publikationer

God forskningssed (2004) samt Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig

forskning (1990).  I dessa publikationer ställer VR bland annat upp informationskravet (VR 1990)

vilket kan sammanfattas i att forskaren har en plikt att informera respondenterna om

forskningsprojektets syfte, respondenternas roll i projektet samt om att deltagandet är frivilligt och

att respondenterna har rätt att avbryta sitt deltagande. Vidare ställer VR (1990) upp samtyckeskravet

samt konfidentialitetskravet vilka innebär att respondenterna skall ha rätt att självständigt bestämma

över längden av sitt deltagande och på vilka villkor detta sker samt att respondenterna skall ges

största möjliga konfidentialitet. Slutligen finns även nyttjandekravet (1990) vilket föreskriver att

uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas i forskningsändamål.

Dessa krav i kombination med God forskningsseds (VR 2004) föreskrifter om vetenskaplig

oredighet har legat till grund för samtliga etiska överväganden i denna studie. Att lägga sådan fokus

vid etiska frågor må verka överdrivet, men då denna studie genomförts på en så pass låg nivå utav

en ensam student, eller om man så vill, en oerfaren forskare ansåg jag att ett noggrant

tillvägagångssätt skulle vara nyttigt för såväl studien som för mig själv på så vis att eventuella

”barnsjukdomar” eller nybörjarmisstag kunde undvikas och den i detta moment förekommande

läroprocessen fördjupas ytterligare.
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Ovan redovisade överväganden och strävanden har i praktiken yttrat sig på så vis att samtliga

respondenter informerats om sina rättigheter inför intervjun, under intervjun och efter intervjun.

Den information de har fått ta del av är; att deras deltagande och svar kommer att behandlas på ett

sådant sätt att de i studien kommer att vara anonyma. Detta har skett genom att samtliga namn,

arbetsplatser eller annat som kan röja respondentens eller annan persons identitet har censurerats ur

transkriptionen. Respondenterna har även informerats om att deras deltagande sker på en helt

frivillig grund och att de haft rätt att avbryta intervjun närhelst de önskat. Slutligen informerades

respondenterna om att de var välkomna att ta del av studiens resultat efter att denna avslutats samt

om var och hur den kommer att vara tillgänglig.

5 Återkoppling till fältet

Då denna studie genomförts inom ramarna för uppsatsmomentet under kursen sociologi steg III vid

Stockholms Universitet kommer studien att göras tillgänglig för kursdeltagare samt examinatorerna

vid universitetet.

Resultaten av denna studie kommer även att finnas tillgänglig för samtliga respondenter till

vilka det personligen kommer att överlämnas med ett stort tack från min sida. Denna text kommer

även att göras tillgänglig genom DIVA och finns även tillgänglig för vemhelst som önskar ta del av

resultaten.

6 Analys av materialet

Kodningen av empirin har skett deduktivt utifrån den teoretiska grund som tidigare redovisats och

utformades tematiskt (Aspers 2007:177). De tolv koder som användes baserades på hur teorin

beskriver goth-kulturen och genom detta kom koderna att omfatta som följer:

Att lära sig: Musik, kläder, kulturen

Stil: Att hitta sin stil, rätt stil, fel stil

Medverkan: Engagemang, tid

Socialt: Komma i kontakt med gothare, goth-klubbar

Ideologi: Autenticitet, subkultur-karakteristika
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Dessa koder må kunna ifrågasättas, men i detta skeende lades fokus på att lätt kunna orientera sig i

utskrifterna av empirin och ej på att skapa perfekt formulerade koder utifrån teorin eller empirin.

Därför föll valet på dessa koder som markerar uttalanden rörandes att lära sig subkulturens musik,

kläder och kultur, att hitta sin stil, att ha rätt stil samt att ha fel stil, att vara engagerad i goth-

kulturen, utvecklingen över tid, att lära känna gothare, att besöka goth-klubbar och andra goth-

evenemang och slutligen uttalanden rörandes autenticitet samt saker som av respondenten ansågs

karakteristiskt för goth-kulturen. Koderna tilldelades även färger som sedan användes för att

markera de uttalanden koderna markerade i texten.

Efter kodningsarbetet inleddes en analys vars upplägg baserades på Creswells analys av den

fenomenologiska ansatsen. Detta arbete syftade till att söka identifiera signifikanta uttalanden och

meningar ur empirin. Detta gjordes genom att gruppera ihop delar av respondenternas berättelser

efter ämne. Samtliga uttalanden som, för att ta ett exempel, rörde hur respondenterna lärde sig den

till subkulturen knutna musiken bildade en kategori. Dessa kategorier lade sedan grunden för de nio

teman (eller meningsenheter (Creswell 2007)) som redovisas senare i texten. Slutligen arrangerades

dessa teman i fyra huvudteman baserade på den tidigare redovisade teori som ligger som grund för

denna uppsats. Arbetet med att skapa dessa huvudteman syftade till att genom dessa lyfta

respondenternas erfarenheter till att skapa andra ordningens konstruktioner (Aspers 2007), för att på

så vis fånga kärnan i fenomenet (Creswell 2007).

6.1 Validering

För att validera mina resultat har jag i denna studie använt mig av respondentvalidering i vilken

respondenterna ombetts ge sin syn på min analys och studiens resultat. Samtliga respondenter samt

nyckelinformanten inbjöds att deltaga i denna fas. Av de sex inbjudna deltog tre respondenter samt

nyckelinformanten i valideringsarbetet.

Samtliga deltagare gav sitt stöd till den tolkning som nedan redovisas utav empirin. Vad gäller

det tredje huvudtemat så gavs detta ökat stöd i relation till den mängd empiri som förekom på

temat.
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7 Resultat

Gruppen av respondenter vars utsagor redovisas nedan bestod till 3/5 av kvinnor. Samtliga

respondenter var  vid intervjuns genomförande över 18 år.  Tre av respondenterna befinner sig inom

åldersspannet 18-30 år, en av dem inom spannet 31-40 år och en respondent är äldre än 40 år.

Vidare så var fyra av de fem respondenterna aktiva i Stockholms goth-scen vid intervjuns

genomförande och den respondent som lämnat scenen är den som nedan omnämns som respondent

1.

7.1 Nio teman

I de fem transkriptionerna identifierades 45 signifikanta uttalanden som sedan arrangerades i teman.

Dessa teman var; att kunna och/eller lära sig musiken, att hitta sin stil, att lära sig subkulturens

referensbibliotek, engagemang, do it yourself, att lära känna deltagare i subkulturen, ekonomiska

kostnader, subkulturens ideologi, att vara sig själv samt att göra fel.

Då goth-kulturen i Stockholm består av en relativt liten grupp individer kommer

respondenterna endast att refereras till så som respondent 1 och ej med kön, ålder eller dylikt. Detta

av hänsyn till respondenternas rätt till anonymitet. 

Tema 1 Att kunna eller att lära sig musiken

Att lära sig den för subkulturen specifika musiken eller musikstilen nämndes som en viktig faktor

av samtliga respondenter och identifierades i analysen som ett viktigt steg för att nå inträde till

goth-kulturen1. Musiken utgör enligt respondenterna kärnan i hela subkulturen. Därför blir musiken

och att kunna musiken en viktig faktor i inträdesprocessen, eller som respondent 5 sade :

Alltså, musiksmaken är nog det viktigaste. Jag tror att det viktigaste kriteriet är att ha koll på

musiken. Man behöver inte gilla allting, men man måste bara veta vad det är. Det känns liksom

att det är så med all kultur någonstans, att man ska veta vad det är man inte gillar om man inte

gillar det.

1 Oavsett om ordet uttalats got eller goth, så som got-kultur eller goth-musik så kommer ordet hädanefter att stavas
enligt den engelska ursprungsstavningen; goth.
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Respondenterna talade även om musiken som en viktig del i det egna inträdet till goth-kulturen och

om hur de lärde sig musiken genom att lyssna på den. Respondent 1 berättade att: ”I början var det

ju så att jag lyssnade på typ alla band som klassades som goth för det verkade, a det verkade ju

rätt”. 

Musiken beskrevs även som en viktig del utav hur man bedömer andra gothare. Nybörjare

sades bland annat kunna identifieras genom deras kunskap om subkulturens musik. Respondent 2

sade som följer när denne frågades om hur nybörjare identifierades: 

Ja, inte förrän de öppnar munnen. För man märker fort hur mycket de kan om, känner till om

goth. Om dom är ny-gothare så visst, de kanske känner till att det finns band som heter

Bauhaus, Fields of the Nephilim eller Sisters of Mercy eller någonting men de kanske bara

lyssnar på nyare saker, alltså typ 90- och 2000-taletband. Men det ser man ju också ofta på

åldern naturligtvis.

Tema 2 Att kunna stilen och att hitta sin egen

Att kunna subkulturens klädstil eller klädkoder identifierades som ett andra tema. Även om många

respondenter hävdade subkulturens öppenhet och hävdade att alla fick klä sig hur som helst verkade

det ändå finnas vissa riktlinjer för vad som ansågs vara okej och inte. Respondent 1 sade att: ”Så det

är mycket att man vet, håller reda på, vad det är för klädkoder så att man inte kommer och gör bort

sig”.

För att lära sig klädstilen så berättade många att de lärt sig eller låtit sig inspireras av andra

gothare och av bandmedlemmarna i de olika goth-banden. Respondent 1 berättade att: ”Jag liksom

kollade på folk på Internet som verkade coola. Jag, och jag liksom.... bandmedlemmarna liksom, i

de olika banden. Kollade på hur dom såg ut och hur dom verkade bete sig”. Även respondent 3

berättade om vikten av inspiration: ”Man hittar definitivt inspirationskällor som kan mycket, ser ut

på ett visst sätt och sådär. Så alla har en inspirationsmapp på Internet också. Olika bilder på

personer som dom tycker är häftiga.”

Respondent 2 berättade om diversiteten inom goth-kulturen och de olika kläd- och

musikstilarna:
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Alltså gotharna har ju en massvis med stilar också om man ska vara petig. Det finns alltså dels

den traditionella viktorianska, edvardianska gothen med krås-skjortor, sammetskavajer, hela det

här väldigt aristokratiska utseendet med tjejer i spetskorsetter och långa klänningar och mycket

sådant. Sedan så finns det ju gothare som, dom modernaste varianterna är väl typ de här cyber-

gotharna med en massa plast-dreads i håret, glasögon på huvudet, höga platå-dojjor och även en

massa färger inblandat då. Jag kallar mig själv då någon slags dödsrockare eller någonting för

jag har ju då, det är ju väldigt svart fortfarande men samtidigt så har du lite av punken i mig;

tillexempel håret, du har en jacka som du har liksom en massa knappar såhär och kanske en

massa dekorerat såhär och nålar och sådär. Det kanske inte riktigt den traditionella gothen har

utan då är det mer rockar eller mycket kappor, alltså mer den stilen. Sedan så finns det ju då

fetisch-gothen tillexempel som har mycket lack eller till och med gummi i sina kläder.

Respondenterna berättade även om vikten av att hitta sin egna stil inom subkulturens ramar.

Respondent 4 berättade att: ”Sin personliga stil tar ju tid att hitta liksom. Jag menar, när jag började

så såg jag verkligen ut som en, vad ska man säga, en cut out av en gothare liksom. Det var en svart

mohikan och svarta kläder liksom. Och sen så utvecklas man väl och liksom hittar andra saker som

man tycker är snygga.”

Tema 3 Att lära sig subkulturens referensbibliotek

Respondenterna berättade även om att kunskap om subkulturens gemensamma referensbibliotek

(med referensbibliotek avses här sådant som anses till subkulturen knutet men ej innebär

musikgenren eller klädstilen. Referensbiblioteket består bland annat av skämt och den, av

respondenterna identifierad som, speciella jargongen) var en viktig del av subkulturen och

deltagandet i denna. Att kunna sina referenser ansågs vara en viktig del av jargongen som

respondent 4 beskriver:

Om man säger såhär: ett klassiskt skämt är ju liksom ”nice boots, wanna fuck?” som syftar på

att så länge man har snygga skor så får man ligga liksom. Och det är ju en väldigt speciell

jargong och det är ju inget man kan läsa sig till utan det är en social grej liksom. Man måste

liksom, ja men man måste kunna sina referenser.

Ett gemensamt referensbibliotek ansågs av vissa respondenter vara något som gäller de flesta

subkulturer. Respondent 5 sade att:
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Och liksom referenser till alla de här delarna inom kulturen. Det är ju mycket skräckgrejer och

sådant liksom. Men där finns det ju en likhet med de andra svarta subkulturerna, som i liksom

svarta kläder, svart smink, svart hår, synthare och så, och jag tycker att de är besläktade också.

Syntharna kanske skämtar mer om tyskar och Tyskland och Hitler för det är liksom parodin på

dem själva och det är egentligen samma sak som gothen gör om det här deprimerad och

fladdermöss och sådana grejer. Egentligen så tror jag i stort att det är en likhet mellan

subkulturer.

Tema 4 Engagemang och status

Vid sidan av kunskaper i musik, att klä sig rätt och, så att säga, hänga med i jargongen ansågs

engagemang vara viktigt för att accepteras som medlem av kulturen. Dessutom ansågs engagemang

och att bidra till kulturen vara den grund på vilken en deltagare når högre status. Respondent 2

berättar att: ”Visst har man kanske respekt för folk som har varit med länge i kulturen och många

har nog ganska mycket respekt för mig för att jag har varit med länge i kulturen”.

Engagemanget behöver dock inte blott bestå i ett långt deltagande. Även att arrangera klubb-

kvällar, att ha ett bra utseende eller att på annat sätt bidra till kulturen ansågs ge högre status.

Respondent 3 sade att:

Det är ju sådana som gör sig hörda och det är ju framför allt DJs och klubbarrangörer och

personer som är väldigt aktiva i forums-diskussionerna på Internet. Det är liksom sådana som är

lättare att se upp till. Sedan så finns det ju många som har en stor fan club bara för att de ser bra

ut. Det brukar främst vara tjejer, men tjejerna måste väl komma fram på något sätt, antar jag.

Med en högre status kommer även ökad frihet vad gäller övriga delar av kulturen. Respondent 5

berättade att han genom att driva en klubb och vara DJ fick friheten att variera sig i sin musiksmak

och klädstil. Även respondent 3 tog upp detta och sade att: ”Men om man inte är ingrodd i scenen

så blir det ju svårare att bli accepterad om man kommer dit i rosa skjorta och blåa jeans. Men om

man är mer känd, ett känt namn, då kan man komma undan med vad som helst”.

Tema 5 Do it yourself

Goth-kulturen beskrevs av respondenterna som en kultur där de färdiga produkterna är fåtaliga.

Respondent 1 sade bland annat att det är inte alls lika lätt att hitta band-tröjor för goth-band som det

är att hitta tröjor för exempelvis hårdrocksband. Därför har det blivit vanligt bland deltagarna att

själva trycka tröjor och på annat sätt själv skapa sina kläder. Respondent 1 berättade att: ”Jag gjorde
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egna tryck och sydde och grejade och då kände jag mig riktigt true sådär. Det var ju, det kändes

riktigt för dels så var ja, det visste jag att många höll på med och så så var jag ganska bra på det”.

Även respondent 2 tar upp detta och berättar om rötterna i punkkulturen:

Man tar saker som man själv tycker är snyggt som man kanske sett på bilder eller träffat folk

som har vissa saker så kan man liksom knepa och knåpa ihop själv. Det är ju mycket i den här

scenen, som också kommer från punk-scenen, som kallas DIY, alltså do it yourself.

Tema 6 Socialt kapital

Sociala kontakter lyftes fram som en viktig del i inträdet till subkulturen. Det handlade bland annat

om att  avsaknaden av vänner inom kulturen kan leda till att man till sist lämnar subkulturen.

Respondent 1 berättade om sina erfarenheter av det sistnämnda: ”Jag har nog lämnat den [goth-

kulturen] ganska mycket för det blev ganska tråkigt att vara den ensamma gotharen”.

Sociala kontakter ansågs även vara viktiga genom att de kunde hjälpa dig i ditt inträde till

kulturen. Respondent 2 berättade om vikten av att ha vänner som kunde introducera dig för andra

deltagare: ”Nu hjälper det ju alltid om man liksom känner någon i alla fall för då blir man

presenterad för resten och så börjar det lite så. Men att vara ny och helt okänd är nog svårt oavsett

var du är”. Dock är det inte bara i mötet med andra gothare som sociala kontakter kan hjälpa dig.

Respondent 5 berättar om nyttan av att ha vänner som kan introducera dig till subkulturen i sig:

”Har du några äldre kompisar eller något, som har koll liksom, dom är nog jättesugna på att spela

musik för dig och se om du gillar det. Så lyssna och utnyttja den möjligheten. Det är ofta så folk

kommer in”.

Tema 7 Ekonomiska kostnader

Det kostar att köpa skivor, kläder och liknande. Detta tema bygger dock endast på ett signifikant

uttalande men ansågs av mig vara så viktigt att det ej kunde förnekas utrymme i mina resultat. Detta

tema fick även ökat stöd av de som deltog i valideringsprocessen. Respondent 2 sade om

subkulturens kostnader att:
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Det är klart, om man ska generalisera så är det väl inte så många [bland subkulturens deltagare,

min anm.] som kommer ifrån gammal traditionell arbetarklass för det är ändå en kultur som,

med kläder och sådant, kräver en del kapital. För det är ju inte billigt om man ska, som alla

tjejer som köper korsetter och lackläder och stora dyra klänningar eller, ja bara sådana här platå-

dojjor som kostar en tusenlapp och liksom allt smink och såhär.

Tema 8 Att vara sig själv och att vara autentisk

Att bedömas som autentisk framkom vara en viktig del av individens subkulturella deltagande.

Inträdesprocessen till goth-kulturen sades, av respondenterna, behöva ta lång tid för att ej framstå

som ytlig eller låtsad. Respondent 5 berättade att: ”Vill man bli tagen på allvar ska man inte ha för

bråttom. Man får göra en långsam transition liksom. Man ska helt enkelt låtsas att det är naturligt,

att det går naturligt på något sätt. Jag tror att alla är medvetna om vad de har för projekt på ett eller

annat plan”.

Hur en individ vars ”förvandling” skett över för kort tid bemöts togs upp av respondent 3 och

hon berättade att: ”Ja det är mycket sådant för när personer byter stil då blir det lite såhär; Jaha,

okej, kommer du fortsätta hänga med oss, kommer du fortsätta gå på de här klubbarna eller kommer

du att börja hänga på olika rock-barer istället?”. Individer som gör ett för snabbt inträde till

subkulturen bedömdes alltså inte vara autentiska utan blott dagsländor eller ”copycats”. Detta ansåg

jag vara ett exempel på en subkulturell ideologi som existerar inom subkulturen. Denna består bland

annat i vikten av autenticitet men även i ett påstående om kulturens öppenhet. Respondent 2 sade

om goth-kulturen att:

Nej, goth-kulturen är en väldigt öppen kultur ja, accepterar väldigt mycket, absolut. Det skulle

jag säga, faktiskt. Det skulle man kunna säga. Bara du liksom är dig själv och inte försöker vara

någon annan precis som jag sa innan så accepteras du nog ganska lätt.

Detta kan anses vara ett exempel på goth-kulturens ideologi. Den sägs vara öppen och välkomnar

vem som helst som är sig själv men samtidigt vittnar respondenternas svar om att deltagarna

bedöms utefter relativt fasta normer rörandes bland annat musik, kläder och autenticitet.

Tema 9 Att göra fel

Det sista temat innefattar uttalanden om vad som händer när individer bryter mot subkulturens

normer. Bland annat beskrev respondent 2 att en individ som kommer till goth-klubben iklädd rosa
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skjorta och backslick ej skulle bemötas som gothare. Respondent 1 gav ett liknande exempel då hon

berättade att någon som kommer iklädd mjukis-byxor och orange t-shirt inte skulle bli sedd som

gothare av de övriga deltagarna. Respondent 1 berättade om vikten av att kunna musiken och om att

den som inte har tillräckliga kunskaper i goth-musik ej tas på allvar i sitt deltagande: 

Jag tror att är man för tunt bevandrad här [i sin kunskap av musiken, min anm.]så finns det alltid

någon slags gräns i alla sammanhang där dom kan säga att; Men kan du ens kalla dig goth?

liksom. Du lyssnar ju inte på något av banden, spela roll då om du har fladdermöss i örat om du

liksom lyssnar på kanske två goth-band. Du lyssnar ju ändå mest på, ja låt säga, metal. Skulle

man kunna säga till dem. Du är inte goth hur mycket du ser ut som en. Det där spelet fanns med

hela tiden.

Vidare berättade flertalet respondenter om hur individer som ej upplevdes vara sig själva bemöttes

med sanktioner. Respondent 4 sade om detta att:

En grej som jag kan berätta är att jag har en vän i Göteborg som är modell och så och hon har ju

sin stil och så och så kommer det in en ny tjej och började också modella och så tyckte min vän

att hon knyckte hennes stil. Och det är väl en oskriven regel då; att man får inte ta andras idéer

och göra dem till sina egna liksom. För då är man en copycat liksom på något sätt och det är

jävligt fult att göra så.

7.2 Fyra huvudteman

Dessa teman arrangerades sedan i fyra huvudteman; subkulturellt kapital, socialt kapital,

ekonomiskt kapital samt autenticitet. Det första temat innehåller de uttalanden som behandlar hur

respondenterna skaffade sig sitt subkulturella kapital genom att studera subkulturens deltagare, lära

sig referenserna, lyssna på musiken, aktivt engagera sig i subkulturen samt att själv skapa sina

kläder. Det andra temat behandlar uttalanden om vikten av sociala kontakter och hur ett socialt

nätverk kan hjälpa dig att nå inträde till kulturen. Det tredje temat behandlar uttalanden om det

ekonomiska kapital som krävs för deltagande i subkulturen. Detta tema fick även utökat stöd i

valideringsprocessen där dess vikt etablerades som ett faktum istället för att blott baseras på en

respondents uttalande. Det fjärde temat organiserar uttalanden som rör en deltagares autenticitet.

Tabell 1. Fördelningen av teman i huvudteman

Subkulturellt kapital Socialt kapital Ekonomiskt kapital Autenticitet
Tema 1, 2, 3, 4, 5 Tema 6 Tema 7 Tema 8, 9
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Vi ser alltså fyra huvudteman på vilka inträdet till goth-kulturen vilar. För att, som respondent 5

säger, ”passera” under inträdesprocessen är det viktigt att äga ett subkulturellt kapital i form av

kunskap om musiken, klädstilen och subkulturens referensbibliotek. Inträdet blir även enklare om

den som söker inträde äger ett visst socialt kapital som kan hjälpa denne att lära sig subkulturen

eller helt enkelt presentera denne för andra deltagare i subkulturen. Det är även fördelaktigt att äga

ekonomiskt kapital som kan investeras i att köpa klädstilen. Avslutningsvis krävs det autenticitet för

att ”passera”. Autenticiteten kan argumenteras tillhöra det första huvudtemat, det subkulturella

kapitalet, men jag fann det så viktigt att ett enskilt tema ansågs nödvändigt. Därtill markerar

autenticitet som eget tema skillnaden mellan att blott äga subkulturellt kapital i form av klädstil och

musiksmak och att accepteras som medlem i goth-kulturen. Vidare så beskriver autenticitets-temat

de konflikter som uppstår när det råder diskrepans inom ett huvudtema eller mellan flera

huvudteman. I respondenternas berättelser står att finna exempel på diskrepans mellan huvudteman.

Som exempel har vi respondent 1:s berättelse om hur denne gick ur goth-scenen på grund av ett för

lågt socialt kapital (respondenten hade inga vänner inom kulturen vilket ledde till att hon ”tröttnade

på att vara den ensamma gotharen”). Det finns även många exempel på tillfällen då diskrepans inom

huvudtemat Subkulturellt kapital orsakat ett ifrågasättande av egen eller annan person och dennes

deltagande. Respondent 4 berättar att: 

Och sen så märker man ju, om man träffar någon som verkar ny, så märker man ju rätt fort om

det här verkar vara en människa som det går att prata med, som kan sina saker som... Ja, alltså,

man vill ju inte slösa bort sin tid på någon som bara verkar klä ut sig liksom. För man märker ju

väldigt fort när någon inte vet vad dom pratar om.

I mitt insamlade material står även att finna många exempel på hur olika kapital växlas in mot

andra. Vi har redan sett hur socialt kapital kan växlas in mot subkulturellt kapital i termer av att

inneha kontakter (vänner) som lär dig subkulturen. Subkulturellt kapital kan även växlas in mot

socialt kapital. Respondent 4:s berättelse ger oss ett exempel på just detta: 

Och sedan så tror jag att man har ett större behov av att få vänner och så när man precis börjat

så då måste man verkligen kämpa på något sätt för att se så bra ut som möjligt liksom. Så att

man ska locka till sig samma människor.

Ett stort engagemang i subkulturen ger, som vi tidigare sett, ett visst mått av auktoritet inom

subkulturen och respondent 5 berättar om hur detta gav honom ökad frihet: ”Och så körde jag ju

klubben, den enda goth-klubben i stan liksom, så jag hade en viss auktoritet att faktiskt flytta om
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mig själv mellan goth- och synth-scenerna där”. I detta ser vi alltså att subkulturellt kapital

(engagemang) kan växlas in mot autenticitet eller frihet.

8 Diskussion

Att träda in i en subkultur kan ses som en oproblematisk resa med självklara element så som att

lyssna på subkulturens musik, klä sig i subkulturens kläder och så vidare. För många kan det anses

vara självklart att en punkare blir punkare genom att denne lyssnar på punk-musik och klär sig

därefter. Det jag har sökt göra i denna studie är att bryta ner och problematisera inträdesprocessen.

Detta har skett genom Bourdieus kapitalteori samt Thorntons teori om det subkulturella kapitalet. I

resultatredovisningen ovan står att läsa om de fyra huvudteman som växte fram ur empirin. Dessa

fyra huvudteman speglar i grund och bottens Bourdieus tre kapitaltyper (kulturellt, socialt och

ekonomiskt kapital) men med ändringarna att det kulturella kapitalet fått ge plats för det

subkulturella kapitalet samt tillägget av autenticitet, som beskriver en individs autenticitet, vilken

delvis består i omvärldens bedömning av ditt subkulturella kapital samt tillstånd av harmoni eller

diskrepans inom eller mellan de tre kapitaltyperna. Anledningen till att huvudtemana har givits de

benämningar de nu bär är att det ej går att ignorera hur kapitalteorin är ständigt närvarande i

empirin. Dock är fallet med Bourdieus kapitalteori, tyvärr, så att den är relativt låst i ett

makroperspektiv och med ett kapitalbegrepp tydligt präglat av bourgeoisiens definition av kultur.

För att åtgärda detta har jag valt att använda begreppet subkulturellt kapital i syfte att distansera

denna studie och dess resultat från detta makroperspektiv för att applicera kapitalteorin på mikro-

och mezonivå. Det subkulturella kapitalet är ett kulturellt kapital men det är ett kulturellt kapital

som verkar i andra fält än de som Bourdieu behandlar i Distinktionen. Att hävda detta kan anses

vara felaktigt av många men för att förstå kollektiv som existerar under, mellan eller vid sidan av

klasserna kan man ej tillåta sig vara låst i ett traditionell kulturbegrepp. För ett inträde i goth-

kulturen hjälper det ej att äga kunskap om Mozarts verk. Ej heller kommer en vacker litografi från

det förra sekelskiftet vara till större hjälp då detta ej är, så att säga, gångbar valuta inom

subkulturen.

Jag vill nu, för ett ögonblick, återvända till de två riktningar av subkultur-studier som

presenterades i teoriavsnittets inledning. Först och främst ser vi i resultaten ovan att det finns en

viss överensstämmelse mellan den bild CCCS ger av subkulturer och respondenternas egna

upplevelser av goth-kulturen. Det finns dock ej några spår i empirin som pekar mot att
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respondenternas deltagande i goth-kulturen baseras på ett motstånd mot arbetarklass-kulturen eller

samhället i stort. Ej heller finns det något i empirin som stödjer det Bauman och May skriver om

stammar eller neo tribes. Förvisso kan vi som konsumenter köpa skor, kläder, skivor och annat som

utgör delar av det subkulturella kapitalet. Det krävs även ett visst mått av ekonomiskt kapital för att

göra dessa inköp, men det som saknas i Bauman och Mays beskrivning av stammen är

autenticitetskravet. Jag vill här vara så fräck att jag hävdar att det misstag Bauman och May samt

den post-kulturella riktningen i helhet gör är att de betecknar allt som stammar eller subkulturer och

på så vis målar upp allmängiltiga lagar för dessa stammar. Kan det måhända vara så att det finns

skillnader mellan olika stammar, eller subkulturer, i termer av vad som är deras kärna. Man kan,

exempelvis, köpa ett vackert hus i en stillsam förort till någon amerikansk stad och på så vis bli en

del av den lokala stammen av välbeställda förortsbor men det är, enligt resultaten av denna studie,

svårare att köpa sig in i en musikcentrerad subkultur om man saknar autenticitet i den subkulturen.

Vidare kan det till och med vara så att även i den stillsamma förorten krävs autenticitet för att fullt

ut accepteras. Detta är dock blott gissningar och jag skall nu lämna denna diskussion för att lämna

plats åt annat.

För många kan det här kännas nödvändigt att ställa frågan om hur väl studiens resultat

stämmer överens med Bourdieus kapitalteori. Min motfråga till dessa är då; är det nödvändigt att

söka svara på detta? Jag skulle vilja likna studiens resultat som en omedveten nedmontering av

kapitalteorin där kapitalteorin förflyttats från sin kontext för att sedan monteras upp på en ny plats.

Denna nya plats har varit goth-kulturen i Stockholm 32 år efter det att Distinktionen först

publicerades och i en kontext som i många avseenden skiljer sig från 70-talets Frankrike. Dock

anser jag det viktigt att påvisa att många av kapitalteorins delar fortfarande är en realitet. Jag tänker

här främst på kapitalväxlingen i vilken en kapitaltyp växlas in mot en annan, något som empirin

behandlar. Respondenterna beskriver, för att ta ett exempel, hur socialt kapital kan växlas in för ett

ökat subkulturellt kapital och vice versa. Subkulturellt kapital kan växlas in mot en ökad autenticitet

genom vilket en ökad diskrepans inom det subkulturella kapitalet tillåts (exempelvis att någon som

länge varit aktiv i subkulturen ges större frihet i valet av klädstil).

Jag skulle nu vilja vända uppmärksamheten mot det fjärde huvudtemat, autenticitet. Detta

tema anser jag är en av nycklarna till att förstå inträdesprocessen då det beskriver en individs

autenticitet vilken i mångt och mycket består i en bedömning av individens kapitalinnehav. Ett

tydligt exempel på detta är då en individ bedöms ha gjort ett för snabbt inträdesförsök. Om någon

byter stil för snabbt bedöms denne som ej autentisk och därmed ogiltigförklaras dennes inträde.

Frågan som följer naturligt på detta är då; är inte autenticiteten en del av det subkulturella kapitalet?
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Jag vill här vara tydlig med att denna uppdelning där autenticiteten sätts vid sidan om de tre

kapitalformerna kommer sig av att jag finner detta som en logisk uppdelning vilken baseras på en

distinktion mellan individens inträdesprocess ur dennes perspektiv kontra omgivningens perspektiv.

För att låna en term från Berger och Luckman (2010) så kan det subkulturella kapitalet

internaliseras i individen. Subkulturellt kapital är med andra ord subkulturens normer, föreskrifter

eller dogm internaliserad i individen genom att denne tar till sig musik, kläder, jargong och

liknande. Autenticiteten är dock ej en del av detta då den kommer till individen externt, från

omgivningen. Enkelt sagt så vill jag genom uppdelningen poängtera att det är skillnad mellan att

bära en subkultur eller att, i andras ögon, vara en subkultur. Anledningen till att jag här vill sätta

fokus på detta är för att poängtera att kapitalinnehavet ej är den enda existerande faktorn i

inträdesprocessen och detta är värt att poängtera då stora delar av denna studies teoretiska grund

består av just kapitalteorin och teorin om det subkulturella kapitalet.

Sammanfattningsvis kan vi genom denna studie se att inträdesprocessen till goth-kulturen

består i ett ackumulerande av vissa typer av kapital. Detta genom att den som söker inträde ökar sitt

subkulturella och sociala kapital för att på så vis växa sig in i goth-kulturen. Det skall dock kommas

ihåg att inträdesprocessen är en känslig process som kan skadas genom att den som söker inträde

upplevs sakna autenticitet eller att själva inträdet ej är autentiskt. Inträdesprocessen kan även skadas

av en för låg mängd kapital då en individ som umgås med gothare men ej klär sig som en ej

kommer att bemötas som gothare. Ej heller kommer en individ vars sociala kapital är för lågt att

enkelt kunna göra ett inträde och eventuellt, som vi sett ovan, avbryta sitt inträdesförsök. Slutligen

går det att argumentera för att det ekonomiska kapitalet kan vara så lågt att det skadar

inträdesförsöket på så vis att en individ ej har råd att köpa kläder, skivor, inträde till konsert- eller

kroglokal eller dylikt.

Till sist önskar jag beröra det teoretiska ramverket för denna studie och framtida forskning

genom att ställa en enkel fråga. Denna fråga lyder som följer; varför skapa nya begrepp och

kapitalformer istället för att byta perspektiv? För denna studie har, som tidigare nämnts, Bourdieus

kapitalteori utgjort en stor del av den teoretiska grunden. Kapitalteorin har sedan kompletterats med

Thorntons subkulturella kapital för att sedan verka som den lins som hjälpt oss att bevittna

fenomenet ur ett analytiskt perspektiv istället för att, så som de som i vardagen söker göra inträde

till en subkultur gör, ta processen för given. Under studiens gång har jag dock börjat ifrågasätta

detta tillvägagångssätt och undrar om det inte finns andra vägar att ta kapitalteorin för att bättre

beskriva verkligheten. Då detta blott är en C-uppsats anser jag dock att detta inte är rätt plats för att

svara på frågan men jag kommer här att ge plats för ett förslag till ett angreppsätt genom vilket min
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fråga skulle kunna få ett svar. Mitt förslag är att byta angreppspunkt. Istället för att ifrågasätta det

kulturella kapitalet som begrepp, och som jag här har gjort, ersätta det med nya begrepp så kanske

det är fälten som bör ersättas. Bourdieus kapitalteori säger mycket om samhället på makronivå men

den kan även beskriva samhället på mikro- och mezonivå, åtminstone är det min ståndpunkt efter att

i denna studie sökt göra just detta. Med anledning av detta anser jag att det vore nyttig att

ifrågasätta de fält som kapitalteorin traditionellt beskriver och söka använda kapitalteorin i sig i nya

fält istället för att använda nya kapitalteorier i olika fält.

8.1 Förslag på vidare studier

Vi har ovan sett hur inträdesprocessen till goth-kulturen har sett ut för ett antal individer i

Stockholm. Vi har även sett att kapitalteorin går att använda för att förstå denna process. Denna

enkla studie hoppas jag kan inspirera till fler studier på ämnet för att öka förståelsen av olika

subkulturers egna inträdeskrav. Jag skulle bland annat gärna se forskning riktad mot såväl

musikcentrerade subkulturer som kriminella ungdomskonstellationer och inträdesprocessen till

dessa, men framförallt hoppas jag att denna studie kan inspirera till en ökad forskning mot

inträdesprocessen till subkulturer för att på så vis öka förståelsen av subkulturen i sig.

8.2 Kritisk reflektion

Något som saknas i denna studie är att den ej närmare berör olika gruppers (grupper i termer av,

exempelvis, kön, klass, etnicitet, sexuell läggning) möjligheter till inträde. Lyder, exempelvis,

kvinnors inträde under samma villkor som mäns? Söker homosexuella eller individer av annan

etnisk bakrund inträde på samma villkor som heterosexuella svenskar? Dessa ämnen har ej

förekommit i empirin i annan form än i uttalanden om goth-kulturens öppenhet samt att alla som är

sig själva är välkomna. Detta kan bero på att kön, klass, etnicitet eller liknande inte bedöms som

viktigt inom subkulturen men det kan även bero på att ingen vill tala om det eller att jag felade i

intervju-skeendet genom att ej ställa rätt följdfrågor. Svaret på våra frågor om detta får dock dröja

tills dess att någon annan söker besvara dem.
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