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Abstrakt - Onstage/offstage - divergence and challenging the norms.

Den här uppsatsen tar avstamp i en personlig erfarenhet av när representationen på sociala medier 

orsakat konsekvenser i den fysiska världen. Uppsatsen undersöker, genom en autoetnografisk 

metod, processer för normerande tillhörighet inom speciella diskurser. I texten används 

musikgenren Black Metal som exempel för att visa hur normer styr och kontrollerar socialt 

handlingsutrymme för kvinnor. Begrepp som används för att beskriva dessa processer kommer från 

Erving Goffman och har kallats för det dramaturgiska perspektivet. Begreppen används vidare i 

arbetet som verktyg i det gestaltande arbetet där normer för subjektspositioner undersöks i 

iscensatta fotografier.

Nyckelord: representation, Erving Goffman,  onstage, offstage, tillhörighet, normer, dramaturgiskt 

perspektiv, autoetnografi, sociala medier.
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1. Inledning

1.1 Introduktion

Jag är, av egen erfarenhet, övertygad om att dagens uppkopplade tillvaro har gjort våra liv mer 

problematiska. Jag använder ”uppkopplad” som ett samlingsbegrepp för hur det är att leva i dagens 

samhälle där vi förväntas vara ständigt kontaktbara och samtidigt representera oss själva på sociala 

medier. Vad innebär det att använda bilder av sig själv på sociala medier? Jag tror att uppkopplingen 

inverkar på hur vi för oss i relationer och sätter ribban för hur omfångsrika dessa relationer kan 

vara.  Min uppfattning var att sociala medier och den fysiska verkligheten kunde ses som två 

separata världar eller diskurser som löper parallellt med varandra. Denna uppfattning var 

nödvändigt att omvärdera i skuggan av det som hade hänt mig.  Jag har undersökt hur det kan 

uppstå problem när våra komplexa liv, där vi till synes naturligt rör oss in och ut ur olika diskurser, 

skall representeras på sociala medier. Jag menar att sociala medier endast erbjuder torftiga 

representationer av oss. Med hjälp av teorier och gestaltande undersökande har idén om en existens 

i parallella världar problematiserats.  Jag kommer i skrift och gestaltning ge exempel på hur detta 

kan kan ta sig uttryck med utgångspunkt i egna erfarenheter.
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1.2 Bakgrund

Klubbägarinnan hade fått tag på mitt nummer genom mitt namn. Dagen efter skickade hon ett långt 

sms om hur dålig person jag var. Hon var besviken, trodde mer om mig. Seriösa kvinnor som hon 

skämdes när de såg sådana som jag bete sig så på en offentlig plats. Särskilt hennes plats. Hon 

driver en rockklubb som jag tyckte mycket om att gå på. Många favoritband hade spelat där. Vi 

hade pratat i verkligheten kanske två gånger, utbytt artigheter. Resten av mig kände hon genom 

Facebook. Kvällen innan hade jag och min vän sålt tröjor där åt ett band vi känner. Vi hade haft 

roligt, sålt slut på alla tröjor. Vi åkte hem, bandet och vi var nöjda med kvällen. Dagen efter kom 

domen. Hon tyckte jag och min vän var för flörtiga, för glada. Vi är inte välkomna tillbaka. 

Hon hade gjort en tolkning av mig genom de grupper jag var med i på Facebook, de bilder jag 

hade på mig själv och den text jag lade upp. När jag sedan bröt mot den tolkningen och visade att 

jag rör mig i andra diskurser också blev det konstigt för henne. Men om vi hade haft en fysisk 

vänskap hade hon kanske kanske fått förståelse för alla de diskurser jag rör mig i och då hade det 

inte kommit som en sådan chock för henne den där kvällen. Kvällen då jag bröt mot normen för en 

respektabel hårdrockstjej.

Vi lever i en visuell kultur där fotografiet tar stor plats. I användningen av sociala medier som 

Facebook och Instagram bygger det till mycket stor del på användandet av fotografier. På 

profilsidor på Facebook laddas fotografier upp som verkar visa vad personerna vill att vi som tittar 

ska dra för slutsatser om dem, viktiga delar av en biografisk narration. Personen skriver på detta sätt 

sin egna biografi, sin narration utifrån olika gällande diskurser. Jag är intresserad av hur fotografi 

används idag av barn, ungdomar och vuxna som ett verktyg att forma sin identitet på sociala 

medier.  Sin bild utåt och därmed som en reflektion inåt. Hur vill jag att andra ska se mig? Eller, hur 

tror jag att andra vill se mig? Representationer alltså.
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För cirka 1 år sedan stängde jag av mitt konto på Facebook och Instagram, två sociala medier som 

hade upptagit mycket av min tid och användande av fotografier. Jag tog fotografier för att ladda upp 

där. Beslutet fick konsekvenser jag inte hade förutsett. I och med att jag slutat använda mig av 

sociala medier, tas inga fotografier av mig längre. Det finns ingen mening att göra det längre, 

varken för mig själv eller bekanta, då jag inte längre ”finns” där andra kan se dem. Jag hade upphört 

att existera i en av de offentliga platser som jag rör mig mellan, i mitt fall Facebook.  Eftersom jag 

byggt upp så mycket av min identitet inför mig själv och andra genom fotografier började min 

narration nu tappa tråden. Jag började mer och mer känna att det var otäckt med foton på mig själv. 

Ju mer jag tittade på mig själv desto mindre kände jag att jag fanns. Mina konturer mot omvärlden 

hade börjat lösas upp. Jag förstod snart att jag befann mig i en ikonoklastisk kris.  Ett annat ord för 

ikonoklasm är bildstorm och historiskt har många bilder förbjudits av sin samtid och förstörts för 

deras ”farliga” innehåll. I mitt fall kan man säga att bilderna som funnits men inte längre fanns hade 

varit så pass kontroversiellt laddade att dessa gav efterskalv i den fysiska världen och mitt liv.  Min 

undersökning riktar in sig på användandet av profilbilder på sociala medier då jag undrar över hur 

stor del dessa tar i våra liv. Jag vet ju själv att i det gjort det i många fall för mig. I det fall, som 

beskrivits under bakgrund och analyseras i mer detalj under bearbetningen, blev det så att jag blev 

utesluten ur en gemenskap på grund av mitt gränsöverskridande i bild och handling. 

Black Metal är en musikstil och det är musiken som hela kulturen är centrerad kring. Det finns en 

andlig aspekt som många band och fans tar del av och som genomsyrar musiken. Musiken ses som 

ett rituellt verktyg för att uppnå högre andliga stadier. Det finns starka normer för handling och 

estetiska uttryck, vissa för scenframträdanden och vissa för mer mondäna aktiviteter. Framförallt är 

det starka maskulinitetsnormer som råder. Det är viktigt att ses som en seriös deltagare, som fan och 

som musiker. Även väl respekterade och erkänt seriösa band som svenska Watain beskriver en 

tillvaro där den allvarsamma konstgärningen ofta kommer i kontakt med deltagare av ”falsk” 

motivation, det kommer med en bredare popularitet. Irritationen finns där men enligt en medlem ur 
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Watain har de fjärmat sig från omvärlden och andra människors åsikter.1 Man gör som man själv 

vill och bryr sig ingenting om vad andra tycker. Mer än något annat ses satan som en symbol för 

människans sanna lustfyllda natur. Kristendomen ses som något som fjättrar människans sanna 

potential och är något vi ska frigöra oss från. Särskilt inom den skandinaviska scenen kastas 

längtansfulla blickar till vår förkristna tid. En beundran för den skandinaviska naturen är alltjämt 

närvarande och står som symbol för vårt hedniska arv. Själva idén om Black Metal är att det är en 

genre av hänsynslöst konstnärligt uttryck.

1.3 Syfte

Jag vill, genom att använda mig av en personlig erfarenhet, tydliggöra allmängiltiga frågor om 

tillhörighet och diskurs. Genom min berättelse kan jag ge läsaren en förståelse för vad det kan 

betyda att leva inom en specifik diskurs och hur man förväntas representera sig och handla däri.  Ur 

ett bildpedagogiskt perspektiv är det extra fruktsamt att fundera över hur bilder kommer till 

användning när människor försöker skapa sig en tillhörighet. Olika diskursers normer för vem man 

kan vara (och framställa sig själv som) kolliderar ofta med varandra. 

 Genom konstaterandet att vi trätt in i en digital tidsålder vill jag också lyfta fram hur många 

aspekter av vårt liv förändrats och att för de allra flesta barn och unga i västvärlden är detta ett 

naturligt tillstånd som de mer eller mindre föds in i. Detta är av stor vikt för oss som kommer jobba 

med barn och unga i skolan att beakta. 

1.4 Frågeställning

Kan man vara onstage och offstage på samma gång och var går gränsen? 2

Vad innebär det att leva genom sociala medier och representera sig där genom fotografier och 
vad kan de lära oss om varandra?
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1.5 Empiri

Jag har använt mig av egna dagboksanteckningar, daterade mellan 2010 - 2014. Ur dessa har de 

anteckningar som behandlar erfarenheter och reflektioner kring representation och tillhörighet 

sammanställts och utgjort grunden för empirin. De egna erfarenheterna används för att lättare 

synliggöra normer inom en diskurs som används genomgående som exempel. 

Ett undersökande fotografiskt arbete har genomförts under perioden Februari 2014 - Maj 2014 

utifrån den ovan nämnda sammanställningen. Arbetet med fotografierna löpte parallellt med det 

teoretiska undersökande och de två gav varandra näring. 

1.6 Urval och avgränsning.

Jag har intresserat mig för hur människor förhåller sig till bilder på sociala medier och hur detta 

relateras till deras vardag i den fysiska världen. Om de lägger upp en bild av dem själva på t.ex 

Facebook - tänker de då att det inverkar på deras relationer med andra i den fysiska verkligheten?  

För att få en djupare förståelse för detta har jag använt mig av mitt egna problematiska förhållande 

både till självrepresentation genom fotografi och svårigheten i att röra sig mellan diskurser.

Jag vill i det gestaltande arbetet förtydliga, med ett humoristiskt anslag, själva varandet i flera 

diskurser samtidigt. Genomgående har en personlig erfarenhet inom en specifik diskurs använts för 

att exemplifiera tydligt hur normer kring representation och handlande kan skapa problematiska 

situationer för en person. Orsaken till detta angreppssätt är att detta kan tydliggöra normer för 

läsaren då jag redan befinner mig inom en diskurs. Diskurser baserade på en musikgenre, som min, 

är endast ett exempel av alla de som unga människor tillhör och förhåller sig till. 
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1.7 Metod.

1.7.1 Autoetnografisk studie.

En autoetnografisk studie innebär att forskaren går till den egna upplevelsen för att synliggöra 

strukturer i en större social kontext. Den egna upplevelsen ses som ett medel att förstå och beskriva 

faktiska känslor hos personer som befinner sig inom det undersökta området och därigenom kunna 

beskriva fenomenet i det större kontextet. Metoden ämnar väcka känslor och intresse hos läsaren 

genom den självupplevda beskrivningen. En sådan studie förenar också klyftan mellan etnograf och 

informant.  I socialkonstruktionistisk anda avvisar en autoetnografisk studie antagandet om en 

objektiv sanning.

Eftersom hela denna undersökning tog fart ur mina egna erfarenheter av att verka inom en diskurs 

där min representation utlöste en rad konsekvenser kommer empirin till stor del baseras på dessa.  

Min metod kan sägas vara etnografisk där jag med hjälp av en autoetnografisk studie undersökt de 

processer och händelser som inträffat genom mitt användande (och icke-användande) av sociala 

medier. 3 Jag har skrivit ned dessa upplevelser och även undersökt detta i gestaltningen.

1.7.2 Min roll som forskare.

I den här undersökningen måste jag från början erkänna för mig själv och läsaren att jag inte ämnar 

försöka ställa mig utanför diskursen. Om man accepterar den socialkonstruktionistiska 

grundantagandet, att verklighetsuppfattningen är socialt skapad, måste jag förhålla mig till det i min 

forskarroll.  Jag kan inte vara helt objektiv när jag läser dagboksanteckningar eller läser litteratur. 

Jag kommer alltid att uppfatta saker och ting utifrån min kunskapshorisont. Det är lätt gjort när man 

gör en sådan här studie, där man utgår från sin egen erfarenhet, att man tycker sig redan ha svaren. 

Erving Goffman menar att det är först när det inträffat en sorts kris eller olycka som normer blir 

9

3 Kullberg, Birgitta (2004). Etnografi i klassrummet. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. S 11.



synliga. 4 Jag använder mig av min erfarenhet av en sådan kris då normer och värderingar blev 

mycket tydliga i en viss social inrättning. Förhoppningen är att min högst subjektiva berättelse kan 

väcka känslor och tankar hos läsaren som stärker förståelsen för ämnet i stort. 

1.7.3 Gestaltning som metod.

Jag vill gestalta hur det är att leva i olika diskurser samtidigt och att de ofta lämnar spår, smetar av 

sig på varandra när man går emellan dem. En person är aldrig ensidig, vi är mångsidiga varelser. 

Jag utgår från min erfarenhet av att leva i en hårdrocksdiskurs och vad det innebär för mig som 

kvinna. Jag vill koppla till begreppen Onstage/offstage taget från Erving Goffman.  5 Detta vill jag 

uttrycka i fotografier med ett tydligt humoristiskt anslag som jag anser ännu mer tydliggör 

problematiken.  Jag vill använda mig av en musiksubkultur som jag är del av, Black Metal, där 

estetiska uttryck har stor betydelse och är traditionellt en gemenskap där det är svårt att hålla sig 

”äkta” inom.  I fotografierna har olika vardagliga situationer iscensatts där jag provat att blanda in 

viss estetik från Black Metal genren. Under arbetet togs olika versioner av samma scen. Detta för 

att experimentera med hur ”mycket” Black Metal-estetik som behövdes för att få fram rätt uttryck i 

bilderna. Denna metod blev extra fruktsam i den digitala post-produktionen av bilderna då  

jämförelse bilder emellan enkelt kunde genomföras.  

Det gestaltande arbetet har möjliggjort en undersökning av gränsdragningar inom en diskurs jag rört  

mig inom, och vilken jag till stor del bygger min sociala identitet på.  Genom den egna erfarenheten 

kan jag exemplifiera hur olika diskurser kan krocka med varandra. Ett objektivt perspektiv på 

området som undersöktes insåg jag skulle vara svårt men nödvändigt för att nå de humoristiska mål 

jag hade för gestaltningen. Med hjälp av andras ”oerfarna” ögon, kunde jag släppa den skuld jag 

hade dragit runt på gentemot genren. De som hjälpte mig att se bildgenren Black Metal genom 
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oerfarna ögon var inte deltagare själva och kunde se saker jag inte kunde.  Jag stod för nära. Jag 

beskriver detta förhållande närmare under tolkning och resultat; 3.2.

1.8 Teori och tolkningsram.

1.8.1 En socialkonstruktionsistiskt uppfattning om världen.

Detta perspektiv genomsyrar hela arbetet, det är ett sätt att se på världen och det som uppstår däri, 

och kommer därför inte tas upp specifikt under bearbetning eller tolkning. Jag ger läsaren nedan en 

kort beskrivning av det underlag arbetet står på för att denne skall kunna fortsätta läsa med 

förvissning om under vilka förutsättningar undersökningen gjorts. 

Jag utgår i min undersökning från ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt. Detta innebär att jag 

utgår ifrån att de fenomen, sociala identiteter och relationer jag beskriver är diskursiva. En diskurs 

kan man beskriva som en grupp uttalanden som strukturerar hur man tänker kring någonting och 

därmed hur vi agerar på basis av dessa tankemönster. Det är ett sätt att ordna och förstå världen. I 

boken Diskursanalys som teori och metod sammanfattar författarna diskurs som ”ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” 6

Black Metal kan ses som en transgression discourse , diskursiv överträdelse, då  genren aktivt 

försöker förflytta gränsen för vad som är tillåtet. 7

I Diskursanalys som teori och metod ställer författarna upp fyra förhållningssätt som de menar hör 

till den socialkonstruktionistiska forskarens grundsyn. Grovt sammanfattat betyder dessa att 

kunskap om världen kan varken vara objektiv eller oföränderlig. Verkligheten är någonting man lär 

sig att uppfatta.  Vi bevarar sociala mönster genom diskursivt handlande då vi konstruerar vad som 
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är möjligt eller inte vad gäller kunskap, identiteter och sociala relationer. Man föds inte med en viss 

identitet utan det är något man lär sig och sedan förhåller sig till.8

1.8.2 Maskulinitetsnorm. Jag har analyserat min erfarenheter inom en black metal-diskurs genom 

ett feministiskt perspektiv för att tydliggöra normer för kvinnor. I mina exempel beskrivs situationer 

där en maskulinitetsnorm är tydligt rådande. Jag tar upp bildkonventioner , intertextualitet och idén 

om en kodad blick utifrån boken Möten med bilder av Anette Göthlund och Yvonne Eriksson.  9

1.8.3 Makt och kontroll.  Jag kopplar i texten till Foucaults tankar om makt och disciplin och hur 

vi använder oss av kontroll när vi skapar oss själva och andra. Enligt Foucault ingår diskurs och 

makt i ett intimt förhållande med varandra. Diskursen disciplinerar subjekt till specifika sätt att 

tänka och agera men att tänka att det är någon kraft som kommer utifrån och inverkar på subjektet 

är felaktigt. 10 Subjektet har lärt sig vilka normer som gäller och disciplinerar sig själv. Det är en 

pågående aktivitet.

1.8.4 Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv.

Jag har använt mig av Erving Goffmans dramaturgiska begreppsvärld för det sociala samspelet 

människor emellan som i många fall är lyckosamma att tillämpa på de fenomen och erfarenheter jag 

undersöker i text och gestaltning. Det dramaturgiska perspektivet kan ses som ett paraply för de 

begrepp som används för att förklara det som hänt mig och hur sociala medier kan förstås. Begrepp 

som används förklaras vidare genom exempel i texten.
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Jag använder mig av Roland Barthes och Susan Sontags funderingar kring fotografiet som 

representationsmedium.11 12 De har hjälpt mig uttrycka mina egna konfliktfyllda känslor kring 

upplevelsen av fotot. Punktum är ett begrepp som Barthes använder för att beskriva fotografier som 

utövar någon sorts makt över oss. Genom en detalj eller något som ”stör” i bilden hakar den fast sig 

i vårt medvetande. Det är bilder där vi tycker oss urskilja själva känslan, den som talar med oss från 

den döda fotoemulsionen. 

1.9 Tidigare forskning.

Sociala medier
MIT- forskaren och psykologen Sherry Turkle har undersökt hur människors relationer till varandra 

förändras i relation till deltagandet på sociala medier som Facebook. Jag har funnit Turkles bok 

Alone together hjälpsam i mitt eget undersökande av tillhörighet och hur sociala medier inverkar på 

dessa. 13 Som titeln antyder, fann Turkle att det finns många negativa aspekter kring hur människor 

använder sig av sociala medier idag. Ökade förväntningar på att vara tillgänglig minskade 

förväntningarna på relationerna. Människor riskerar att känna sig betydelselösa och ensamma fastän 

de har många vänner på Facebook och flera ”följare” på Instagram. 

Ellinor Björklunds undersökning.

I Björklunds examensarbete undersöks profilbilder på Facebook och dess betydelse för 

identitetsskapande. 14 Hon har koncentrerat sig på hur användare på Facebook tänker kring egna och 

andras profilbilder och vilka betydelser de lägger i dessa. Björklund har, som jag, använt sig av 

Erving Goffmans dramaturgiska begrepp för att beskriva användningen av sociala medier. Detta är 

något jag också intresserat mig för men har till skillnad från Björklund utgått från den egna 

erfarenheten av att profilbilder på sociala medier ger konsekvenser för hur vi lever i fysiska världen 

13

11 Barthes, Roland (2006). Det ljusa rummet: tankar om fotografiet. [Ny utg.] Stockholm: Alfabeta

12 Sontag, Susan (1973, 2001) Om fotografi. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur.

13 Turkle, Sherry (2011).

14 Björklund, Ellinor (2010) "Man vill i alla fall ha en gilla liksom ...": om profilbildens roll i identitetsskapande och 
självrepresentation på Facebook. Konstfack.



och försökt reda ut dessa betydelseutbyten. Björklund kommer i sin undersökning fram till att 

självrepresentationen på sociala medier bör överensstämma med den fysiska verkligheten. Hennes 

informanter har funnit olika strategier för identitetsskapandet på Facebook då förutsättningarna där 

ser annorlunda ut än i den fysiska vardagen där de också rör sig. Traditionellt privata rum, som 

olika grupptillhörigheter eller det egna sovrummet, har nu bytts ut mot den stora scenen på 

Facebook där alla kan se allt man gör.

Black Metal

Det har gjorts studier på hårdrockskultur som fenomen under 1980 och 1990-talet. Studierna har 

fokuserat på hur hårdrocken fungerar som ett uttrycksmedel för de röstlösa unga, vita män i det 

senmoderna samhället. Dessa studier har utgått från att publiken består av just bara denna kategori 

av människor, detta kritiseras och problematiseras i arbeten av Kahn-Harris. 15 Black Metal som 

specifikt forskningsområde har under de senare åren blivit aktuellt. Den tidigare forskningens 

fokusering på hårdrock (heavy metal), tog inte de mer extrema undergenrerna i beräkningen. 

Thomas Bossius har däremot undersökt Black Metal-kulturens förhållande till andlighet genom 

användandet av symboler och musik som en slags port till andlig utveckling. 16

2. Bearbetning och analys.

2.1 Möjliga positioner för kvinnor inom Black Metal. 

Jag kommer under denna rubrik analysera Black Metal som diskurs ur en kvinnas perspektiv utifrån 

idén om en rådande maskulinitetsnorm och Foucaults teorier om makt och disciplin. Jag vill 

poängtera att beskrivningen av typiska situationer inom diskursen är baserade på mina egna 

upplevelser men att jag även lutar mig mot litteratur ägnad ämnet. Jag vill på detta sätt undersöka 
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de möjliga positioner som kvinnor kan besitta inom diskursen. Genom detta kan jag kanske utröna 

på vilket sätt jag själv var normöverskridande.

 Som kvinna, har jag känt, att man inte tas på så stort allvar som musikfan. Ofta måste man bevisa 

sin äkthet, sitt genuina intresse genom att lyssna på ”rätt” band, ha rätt bandtröja på sig, uppträda 

seriöst för att inte bli bortvinkad som groupie, effektsökerska eller intresse genom umgänge (”har 

du din pojkväns tröja eller?”).  Man kan påstå att mina grundförutsättningar inte är de bästa. Mitt 

största problem är att jag är kvinna. I och med denna utgångspunkt är det svårt att bli accepterad i 

många typiska situationer, exempelvis konserter. Enligt min erfarenhet verkar det som om kvinnor 

inte förväntas lyssna på råare former av metal och framförallt inte den råaste av dem alla – Black 

Metal. Om de påstår sig göra det vill “äkta” metalmän gärna försöka avslöja denna charad, då 

kvinnan i fråga antagligen bara vill göra sig till och få uppmärksamhet. Jag har ofta återfunnit mig i 

ett slags förhör i mina kunskaper gällande band och låtnamn genomförda av män på fester 

exempelvis. I min erfarenhet är det heller inte särskilt accepterat att lyssna och tycka om vissa 

musikgenrer som inte liknar Black Metal och samtidigt tycka om den senare. Kvinnor verkar aldrig 

kunna vara lika tuffa som männen i detta sammanhang, en kvinna kan på sin höjd vara en flickvän 

och blir då per automatik utan betydelse. Vad jag finner ännu mer intressant är att kvinnor som 

faktiskt figurerat i scenen länge även de stöttar denna uppfattning. Att det är okej att vara ett fan 

men inte som musiker. En av de intervjuade kvinnorna i reportageboken Eld Blod Död menar att 

kvinnor inte har kompetensen, är inte extrema och det skulle se löjligt ut med en kvinna på scenen. 

En annan om hur skönt det var att ta på sig unisex-uniformen, att se ut som en av grabbarna. Andra 

pratar om att som tjej och vilja få respekt av killarna krävdes att man blev tuffare än dem, utföra 

ondskefulla uppdrag och anta maskulina personlighetsdrag och avsäga sig sin femininitet helt. 17  

Hon blir då könlös för hon skulle heller aldrig kunna anta en manlig könsroll. I boken Feministisk 

teori i rörliga bilders andra kapitel om det liberalfeminsitiska perspektivet, beskrivs detta med att 
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den manliga normen är utgångspunkten, att vara man är att vara en människa men att vara kvinna är 

man just bara sitt kön. 18 Jag kopplar också detta tankesätt  med Foucaults idéer om självdisciplin. 19 

Kvinnor disciplinerar sig själva, sin tanke och handling för att den ska passa in i diskursen. 

2.2  Jag är inte välkommen tillbaka.  

Jag kommer i denna del analysera relationen mellan min representation på Facebook och hur denna 

kan ha del i hur jag blev utesluten av klubbägarinnan, som beskrivet under bakgrund. Analysen görs 

med hjälp av Goffmans dramaturgiska perspektiv och Turkles forskning av sociala medier.

Jag har utgått ifrån det jag erfarit tiden innan och efter utgången ur Facebook. Mycket av det som 

hände var jag inte beredd på och framförallt inte att oskyldiga, trodde jag, bilder av mig på 

Facebook skulle kunna utesluta mig ur gemenskaper i den reella världen. Turkle beskriver i sin bok 

hur vuxna och ungdomar i hög grad hanterar sina relationer genom sociala medier såsom Facebook 

och hur programvarans begränsningar även begränsar relationen i den fysiska världen. Som jag 

nämnt tidigare vill jag likna Facebook som en scen där människor numera spelar sina 

interpersonellla relationsroller gentemot publiken - omvärlden. Min upplevelse är att denna scen 

endast möjliggör förenklade roller. Genom själva gränssnittet för programvaran begränsas vi i hur 

vi kan representera oss själva på nätet. Det uppstod en märklig sorts parallellitet mellan mig och 

klubbägarinnan där hon genom ”nätscenen” Facebook tolkade min rollprestation på ett sätt, mitt 

framträdande på klubben (den ”fysiska scenen”) tolkades så att den inte stämde överens med rollen 

jag spelat på Facebook och därmed var kollisionen ett faktum. Turkle frågar sig om användandet av 

teknologi, t.ex Facebook, förändrar oss som varelser och hur vi uppfattar världen. Även Turkle 

använder sig av liknande begreppsvärld som Goffman, hon beskriver byggandet av profiler på 
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sociala medier som ”performing identity”, där man har tillfälle att prova olika identitetsroller.20 

Dessa experiment med framställningen av ens identitet ser Turkle som något gott och hälsosamt, 

problemet uppstår dels när sociala medier reglerar de flesta av en människas interpersonella 

relationer och därmed sänker våra förväntningar på de i den fysiska världen. När man kan ordna 

människor omkring sig genom förenklade kategorier på sociala medier tycker man kanske att möten 

med människor i verkligheten blir alltför komplexa. Är det så att man lärt känna en människa främst 

genom just Facebook, och bestämt sig att det räcker bra, är det troligt att man blir besviken när 

människan i verkligheten visar sig vara mer komplex än de kategorier man placerat denne i på nätet.

Besvikelsen klubbägarinnan upplevde är för mig förståelig med tanke på ovan nämnda 

förutsättningar för vår relation. I kombination med den starka norm för kvinnor som finns inom 

hårdrocksdiskurs och som klubbägarinnan hade position att utöva makt över mig genom 

förvandlades besvikelsen till en straffhandling. 

 Att bryta mot normer och bli en avvikare.

Irving Goffmans begrepp som används i denna text är bekanta från teatern, även så masker som i 

mitt fall utgör ett tydligt exempel i gestaltningen genom så kallat corpse paint. Goffmans 

användande av begreppet avvikare har i min text ersatts med det mer samtida begreppet 

normbrytare. Detta för att göra det tydligare att det är just normer som behandlas i texten.

  Genom våra framträdanden i världen positioneras vi i relation till andra. När jag framträder på en 

viss social inrättning ställs vissa idealiserade förväntningar på mig. Dessa förväntningar kan se lite 

olika ut för olika situationer. De förväntningar som sattes på mig när jag framträdde på rockklubben 

blev efter uteslutningen tydliga för mig och jag sammanfattar dessa normer såhär: 

Som kvinna måste du uppträda på ett sätt som inte kan tolkas som sexuellt av män. Detta måste 

kontrolleras genom val av lämplig klädsel, uppträdande gentemot män och uppträdandet i rummet. 
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Som klubbägarinnan skrev i ett sms till mig, de (vi) kvinnor som är verksamma inom musikscenen 

har arbetat hårt för att få lika mycket respekt som männen och därför kan inte kvinnor bete sig hur 

som helst. Jag menar här att jag bröt mot normer för kvinnor som är skapade efter en manlig 

utgångspunkt för att koppla än en gång till idén om en maskulinitetsnorm.

Goffman skriver om team vilket blir användbart för hur man kan beskriva den gemenskap som jag 

ansågs tillhöra inom den där rockklubben, och hur mitt avvikande framträdande ledde till 

bestraffning och uteslutande. Såhär beskriver Goffman en teammedlem, det jag var: ”En 

teammedlem är en individ vars dramaturgiska samarbete man är beroende av för att skapa eller 

frambesvärja en given definition av situationen.” 21. Jag var alltså nödvändig för att tillsammans 

med de andra hårdrockskvinnorna upprätthålla de informella normer som finns för kvinnor. Att jag 

sedan bröt gränsen mot vad som ansågs anständigt betyder att jag var inte desto mindre del av 

teamet utan det var själva förutsättningen för att jag kunde orsaka en sådan kris. Goffmans 

exempel: ”På samma sätt kan en flicka som uppträder på ett upprörande tillgängligt sätt på en 

tillställning undvikas av de andra flickorna som är där, men i vissa avseenden tillhör hon deras team 

och kan därför inte undgå att utgöra ett hot mot den kollektivt upprätthållna definitionen att unga 

kvinnor är svårerövrade sexuella belöningar.”. 22 Jag fortsätter vara ett hot inom denna diskurs för 

hårdrockskvinnor som vill ses som seriösa just därför jag är en del av den och därför kan inte 

sanktionerna mot mig lyftas. Mitt felsteg, den incident där jag störde framställningen kan 

förhindras, enligt Goffman, genom att alla deltagare ”förfogar över vissa attribut och att de 

uttrycker de attributen i enlighet med den praxis som brukas...” Alltså att alla förstår och följer de 

normer som gäller. 23  Goffman beskriver vidare situationer hur en teammedlem blir till en avvikare 

eller normbrytare. I exemplet använder han en yrkesutövande grupp men jag tycker att exemplet 
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översätts lättsamt tillmin situation. ”Om en av medlemmarna blir avslöjad med olämpligt beteende 

eller något liknande och ställer till med skandal mister alla de andra en del av sitt anseende i 

allmänhetens ögon.” 24 Det verkade som om klubbägarinnan inte bara var orolig för hur vi kvinnor 

sågs på av män på klubben men även hur vi hårdrockare ses på av allmänheten. Jag hade alltså ett 

ansvar som jag svek inför alla hårdrockare och jag blev därmed en normbrytare. Goffman utvidgar 

här begreppet för team genom att beskriva en grupp som kanske inte nödvändigtvis är i direkt 

kontakt med varandra utan verkar i relation till varandra oberoende av tid och rum. Det som förenar 

medlemmarna är deras gemensamma identifikation som någonting. Att verka inom 

hårdrocksdiskursen, att representera en hårdrockare inför allmänheten översätter jag detta till i mitt 

fall.

2.3 Bildkonventioner, kropp och blickar.

Jag har kontrollerat min kropp genom klädsel och poser i profilbilder på Facebook för att passa in 

hårdrocksdiskursen. Jag har internaliserat den kontrollerande blicken från kvinnor och män genom 

den sk. manliga blicken, the male gaze. En blickposition som kan sägas utgår från vad män 

förväntar sig av representationer av kvinnor men som även kvinnor anses använda sig av när de 

tittar på sig själva och andra kvinnor. Det är en objektifierande blick. 25  Traditionellt starka 

bildkonventioner för kvinnor genomsyrar även de hårdrock och Black Metal. Kvinnor representeras 

ofta i bild, enligt normen, som passiva, sexuella objekt. I den ocensurerade versionen av 

musikvideon till Satyricons ”Mother North” från 1996 ser vi den enda representerade kvinnan 

gestaltas som en passiv deltagare i de scener som utspelar sig. I figur 1. blir den lättklädda kvinnan 

ledd genom skogen av en manlig bandmedlem.  Kvinnan är ofta naken tillsammans med de andra 

påklädda männen i videon och hon blir utsatt eller, insinuerat utsatt, för många våldshandlingar i 

gestaltningen. Se figur 2 och 3. Förstorade versioner av dessa återfinns i bildbilagan Bildexempel.
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Figur 1.

Figur 2.       Figur 3.

I många bilder får kvinnor även anta rollen som farlig förförerska men som genom bilden reduceras 

till endast denna maktposition, hon är fortfarande passiv då hon nekas de tecken som inom 

diskursen kopplas till respekt och integritet. Exempel på dessa tecken kan vara instrument som 

ämnar tala om för betraktaren att personen är musiker, den främsta rollen att spela.

 När man ska syssla med bilder så som jag gjort i min undersökning kan det vara bra att förstå vad 

intertextualitet innebär. I ett utvidgat textbegrepp ser man bild, ljud,video osv som en text. Något 

som talar med oss. Intertextualitet betyder att texter av olika slag pratar med varandra och det är i 

detta samtal som mening uppstår. 26 Mina profilbilder på Facebook innefattar vissa tecken som 

kommunicerar med exempelvis fotografier av hårdrocksmusiker, porträttering av kvinnor, filter jag 
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använt genom instagramprogrammet på fotot nickar åt äldre tiders tekniska begränsningar och 

därmed speciella estetiska uttryck och värden. Alla dessa tecken hänvisar till andra mer eller mindre 

liknande bilder. I det gestaltande arbetet kommunicerar masken jag bär och gester jag gör till 

typiska bilder inom Black Metal-genren. Corpse paint är en viktig del av det estetiska uttrycket hos 

många musikgrupper inom Black Metal. Som namnet antyder är tanken att med masken likna en 

död människa för att förstärka helhetsintrycket för främst konsertframträdanden och officiella 

bandfotografier. Symboler från den kristna teckenvärlden används flitigt. Den skandinaviska 

naturen och det hedniska arvet, som tidigare nämnts, används också i bilder i mycket stor 

utsträckning. Som tidigare nämnts formuleras kvinnor som passiva, sexuella objekt utan egen makt, 

om de ens porträtteras. 

Jag utövat självkontroll för hur min kropp rör sig i rummet på den här rockklubben eller någon 

konsert. I möten med bilder, analyseras reklambilder och konstbilder ur ett feministiskt perspektiv 

och angående kontroll skriver författarna att kvinnor förväntas kontrollera sig själva (i större 

utsträckning än män) att; ”...inte ge efter och att inte vara för mycket. Bristande kontroll som 

manifesterar sig till exempel i övervikt eller att man ger efter för sexuell lust bedöms som något fult 

och ett tecken på dålig karaktär.” 27 Att dansa på en Black Metal konsert (det går, jag lovar!) är en 

normbrytande handling. Normen är att antingen står man still och lyssnar, eller utför det typiska 

headbanging, då man med det obligatoriska långa håret snurrar eller slänger fram och tillbaka med 

huvudet. Ett, i andra diskurser, fullt accepterat kroppsföring som dans (och framförallt för kvinnor) 

är här reducerat till de två ovanstående beskrivna aktionerna. 28

 En annan erfarenhet jag har är att genren inte har plats för mycket humor eller självdistans. Det är 

en kultur med krav på stort allvar av sina deltagare. Det här blir ett problem för mig då jag tycker 
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det är viktigt att kunna distansera sig själv , där humor spelar en viktig roll för mig och har alltid 

varit ett sätt för mig att uttrycka mig. Man kan säga att humor är en del av min repertoar då jag 

framträder.  Jag vill påstå att roller möjliga för kvinnor att spela på ”hårdrocksscenen” är tämligen 

begränsade i sina uttryck, både för framträdandet på sociala medier och i verkligheten.

 

2.4 Onstage/offstage - det gestaltande undersökandet.

För att söka svar på frågeställningen för det gestaltande undersökandet; Kan man vara onstage 

och offstage på samma gång och var går gränsen? använde jag mig av iscensatta fotografier.

Som jag tidigare nämnt i texten ville jag använda mig av humor för att gestalta ett problem jag 

upplevt inom hårdrocksdiskursen. Upplevelsen av uteslutandet från rockklubben kändes minst sagt 

obehaglig den första tiden men har ju längre tiden gått förvandlats till känslan av ett skämt. 

Hela konceptet att någon reagerat så starkt att de utövat sin maktposition mot mig och på det viset 

inskränkt på mitt sociala utrymme i så stor grad känns både humoristiskt och som en tankeväckare. 

Min lilla erfarenhet har blivit som ett exempel på makt och diskursordningar i miniatyr för de större 

samhällespolitiska processer som äger rum i världen i stort. Som vit, 29-årig kvinna i Sverige år 

2014 har jag inte upplevt diskursers inverkan på mitt handlingsutrymme så här pass tydligt förut. 

Som tidigare nämnts använder jag Goffmans dramaturgiska begrepp för att förstå representation på 

Facebook och i verkligheten. Att vi framträder på olika scener och vilka roller vi då kan anta och 

vad dessa innebär. Onstage och offstage är två positioner som här blir aktuella.  Vad händer när 

dessa två positioner möter varandra? På teater eller konsertscenen kan man inte vara både on och 

off. Kanske inte heller i verkligheten? Går det att tala om att befinna sig i två positioner samtidigt, 

att leva i parallella världar? Inom Black Metal är masken förbehållen den som framträder, det är ett 

onstage privilegium. Vad händer då när masken bärs i vardagen? Vad händer när ett uttryck som är 

till för det upphöjda tillståndet som är konsertframträdandet sipprar ut i vardagen? Eftersom 

konsertframträdanden tas på så stort allvar för många inom Black Metal, ofta ses det som en andlig 
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ritual, är det kontroversiellt att ta dessa estetiska uttryck utanför dess ”rätta” kontext. Det är just det 

här jag ville undersöka genom mina iscensatta fotografier.  I fotografierna har onstage-och offstage-

positionerna gått in i varandra. Man ser mig i de vardagliga situationer jag ofta befinner mig i; på 

yogapass, i biblioteket och ute med soppåsen till exempel, men jag är offstage, i min vardag, utförd 

onstage-positionens mask. Goffman skriver om framträdandet att man inte ska tänka att det bara är 

en ”expressiv utvidgning av den agerandes personliga egenskaper”  utan att framträdandet har som 

uppgift att uttrycka det karakteristiska för uppgiften som ska utföras och inte det karakteristiska för 

den agerande, den som bär masken. 29  Som tidigare nämnts hade jag funderingar kring hur pass 

skämtsam jag kunde kosta på mig att vara i bilderna. Tanken var ju att undersöka det dramaturgiska 

perspektivet genom dessa bilder, och därför måste de vara tydliga. Bilderna skulle balansera, med 

darriga ben, på linan mellan övertydliga visuella skämt och subtilitet. Under tolkning och resultat, 

3.2, problematiseras detta vidare.

 

2.5 ”Representations are formations, but they are also deformations.” 30

 Jag vill i detta avsnitt beskriva de gemensamma drag hos fotografiet som jag och resten av vårt 

västerländska moderna samhälle måste förhålla oss till.  Under denna rubrik bearbetar jag 

problematiken kring fotografisk representation med hjälp av Roland Barthes och Susan Sontag. 

 I bakgrunden har jag låtit läsaren veta att problem uppstod med fotografiet som 

representationsmedium. Jag tänkte nu utveckla dessa tankar med hjälp av andra människor som haft  

liknande svårigheter. Den personliga ikonoklasm jag åsamkat mig själv genom att ställa mig utanför 

de sociala medier som krävde mina foton började göra mig osäker. Jag fann mig i situationer där 

personer undvek att ta fotografier på mig, där de förut hade gjort det. Jag såg på foton av mig själv 
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och blev generad. Jag funderade på vad det var jag och andra valde att fotografera och det 

förundrade mig. Jag tittade på de foton som fanns och såg ett utstuderat poserande jag tidigare inte 

varit medveten om. Men jag fann en vän i min ikonoklastiska kris - Roland Barthes. Från en 

självcentrerad kris till en glädjande upptäckt av samhörighet. Från jag till vi.

Precis som jag gjorde nu, hade Barthes formulerat dessa funderingar långt tidigare.

Om poserna menade han att vi förvandlar oss själva till bild i förväg när kameran åker fram. Men 

denna posering är något inlärt. Det ligger inom en diskurs för hur man ska bete sig på foto. Hur kan 

det då visa en sann bild av oss? Och inte bara den kultur vi lever i? Kulturen och diskursen vi lever i 

representeras i bilden. Lämnar spår efter sig som ett index. Samtidigt lever vi i en kultur där vår 

tillvaro är genomsyrad av foton, av oss själva och andra. Folk prenumererar på andra människors, 

ibland helt okända för dem, uppdateringar för bilder de lägger upp på nätet. Folk kan fotografera 

och ladda upp dessa representationer direkt ut mot omvärlden. Sociala medier har blivit en del av 

väldigt många människors vardag.

Det verkar viktigt för människor vilka foton som visas av dem. Precis som jag generas av vissa 

bilder som cirkulerat på mig, gör andra det med. För mig var det de foton som visade en orätt bild 

av mig. Allt som oftast de där jag inte hunnit förvandla min kropp till bild redan innan kortet 

knäpptes av. Men även de där jag bevisligen hunnit med förberedelsen kunde genera mig något 

oerhört. Man såg ju att jag poserade! Barthes; 

  ”Porträttfotot är ett slutet kraftfält. I det korsas, möts och deformeras fyra imaginära krafter. Framför objektivet 

är jag på en och samma gång den jag tror mig vara, den jag vill att andra skall tro mig vara, den som fotografen tror mig 

vara och den som han använder sig av för att visa upp sin konstfärdighet med. Hela handlingen är med andra ord 

egendomlig: jag tar hela tiden efter mig själv,  och så fort jag låter (går med på att låta) någon fotografera mig drabbas 

jag därför oundvikligen av en känsla av bristande äkthet, ibland till och med lögn (som i en del mardrömmar).” 31
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Barthes fortsätter sitt resonemang med fotografiet liknandes en sorts död. Detta tilltalar mig då det 

slår an hos de känslor som vissa fotografier väcker hos mig. Denna med konturer som löses upp, 

mitt ”jags” gränser mot omvärlden, där saker kan sippra ut och kanske skada mig.

Han beskriver det i följande vackra ordalag; ”På ett imaginärt plan representerar Fotografiet (det 

foto jag vill få fram) detta ytterst subtila ögonblick då jag är varken subjekt eller objekt, utan 

snarare ett subjekt som känner sig förvandlas till objekt: här får jag en mikroupplevelse av 

döden...”32  För att använda Barthes egna terminologi; häri ligger hans resonemangs Punctum, den 

pil som träffar mig. 33

3. Tolkning och resultat.

I undersökningen av min egen erfarenhet har jag förstått att bild och handling hänger ihop och att 

min representation på sociala medier bör hänga ihop som den i verkligheten. Sin självbild, och tänkt 

tillhörighet, måste man kunna backa upp i handling i det sociala samspelet med andra inom 

gruppen.

3.1 Att leva genom sociala medier. 

Turkle har i sina studier undersökt hur barn och unga förhåller sig till teknologi och hur detta 

inverkar på deras sociala relationer. Hon benämner dessa unga invånare för digitala infödingar, för 

att de olikt äldre generationer har fötts in i en tillvaro där teknologi som sociala medier har en 

självklar plats. Utifrån Turkles undersökning dyker vissa frågeställningar upp hos mig som blivande 

lärare, extra intressanta att titta på ur ett bildpedagogiskt perspektiv. Dessa är t.ex frågor kring 

självrepresentation, upphovsrätt till bilder, nya sätt att kommunicera som inbegriper bilder. En 

tydlig fråga är; är det fortfarande aktuellt att tala om parallella världar i hänsyn till hur unga verkar 

använda sociala medier? Genom att undersöka det självupplevda, genom Goffmans dramaturgiska 
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perspektiv, verkar avgränsningen mellan det digitala och fysiska alltmer utsuddad. Kanske är det så 

att vi alltid befinner oss på en scen? Att vi alltid måste förhålla oss till en roll i ett visst 

sammanhang? Detta sammanhang, diskursen, avgör vilka roller som är möjliga att dramatisera. Jag 

har kommit fram till att det begränsade verktyg för uttryck som t.ex Facebook är erbjuder 

människor torftiga roller att spela och därigenom torftiga tolkningar av dem i sin tur av betraktaren. 

Diskursen som Facebook är en del av har förenklat människors kommunikation.  Som tidigare 

nämnts, har jag gjort ett aktivt val och dragit mig ur vilket också det fick negativa konsekvenser för 

mitt sociala umgänge. Det är svårare nuförtiden att kommunicera med människor när de flesta 

föredrar ett kort sms eller chattmeddelanden på Facebook framför ett möte eller ett telefonsamtal. 

Men människor i min ålder har fortfarande minnen av hur det var innan vi levde genom sociala 

medier. Följdfrågan blir då: Vad bryr sig dagens unga om det då? Har man levt och kommunicerat 

med varandra på ett visst sätt hela livet kommer inte dessa frågeställningar av sig själva naturligt. 

Man har ju ingen erfarenhet av någonting annat! Jag funderar på om det är jag som sätter mig på 

tvären, är rädd för förändring. Kanske måste jag acceptera att världen förändras, och jag med den?

 Jag funderar på vad jag kan ta med mig som bildpedagog till mina elever.

Vi kommunicerar mer och mer genom bilder. Bilder är viktiga! Människor verkar fotografera för att 

existera. De, enligt mig, förenklade roller som finns tillgängliga på sociala medier verkar vara 

förankrade i profilbilder. De bilder vi lägger upp av oss själva på sociala medier verkar ha ett högt 

sanningsanspråk. I mitt fall verkar min självrepresentation på Facebook ha slagit högre än min 

fysiska person för klubbägarinnan. Så en lärdom jag kan förmedla genom min erfarenhet och söka 

uppnå ny kunskap tillsammans med elever är kanske en än mer medveten inställning till 

självrepresentation. Om fotografier ses som bevis för vilka vi är, och dessa bevis nu dessutom är till 

synes outplånliga, behöver vi tänka länge och väl kring de fotografier vi använder. Genom 

Goffmans begreppsvärld har den egna erfarenheten fått nya dimensioner. Något som var svårt att 

hantera har nu fått distans. Genom att sönderdela den otrevliga händelsen och analysera den genom  
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begrepp som normbrytare, teammedlem, onstage och offstage, både i skrift och gestaltning, har en 

sorts resignerad acceptans infunnit sig. 

3.2 Gestaltning.

I gestaltningsarbetet undersökte jag genom fotografier hur positionerna onstage och offstage 

blandas och kolliderar. Arbetet gjorde det, än mer tydligt, för mig att gränserna finns där men de är 

hemskt lätta att bryta.  Arbetet gjordes med utgångspunkt i en humoristiskt inställning till 

problematiken jag själv ställts inför och som jag hoppas skiner igenom i fotografierna. Dessa 

fotografier ställer krav på en viss förförståelse för de bilder som figurerar inom Black Metal 

kulturen. Se bildbilaga Black Metal. I figur 4 nedan ser vi mig utföra en vardagssyssla bärande 

corpse paint. Här ser vi två diskurser på kollisionskurs där resultatet blir en humoristisk situation.

Genom att blanda fotografier med ”mer eller mindre” Black Metal-estetik tycker jag bildserien 

gestaltar diskursers komplexitet. Det visuella svaret på gestaltningens frågeställning blir en serie 

komplexa scener där meningsbärande tecken trasslar in sig i varandra. Precis som diskurser gör.  

Corpse paint, visuell estetik tagen från Black Metal, är som tidigare beskrivet förbehållen musiker. 

Detta tillsammans med de misogyna normerna inom diskursen gör att representationen av personen 

i bilden dels bryter mot normer inom genren i sig och dessutom i diskursen för begreppet ”vardag”.  

Diskursers olika masker, roller och scener blandas ihop och skapar nya. När man tittar på materialet 

ser man två olika spår; en där gest och minspel imiterar fotografier inom Black Metal tydligt, nästan 

överdrivet. I det andra spåret hålls sådant sparsamt. Jämför figurer 4 och 5.
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Figur 4.      Figur 5.

I figur 6 och 7, problematiseras föreställningar kring Black Metal genrens inställning till idrott. Här 

iscensätts ett yogapass, vanligt kodad som något feminint, med mer eller mindre subtila andra 

tecken. Eftersom genren verkar följa en starkt begränsad maskulinitetsnorm kan man störa i 

vedertagna föreställningar på det här sättet väldigt lätt.  Som beskrivits under avsnittet 2.1; Möjliga 

positioner för kvinnor inom Black Metal, är redan det faktum att inbegripa en kvinna i dessa scener 

normbrytande. 
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 Figur 6.

 Figur 7.

Genom detta gestaltande undersökande har jag fått en djupare förståelse för det problematiska i att 

undersöka sin egna diskurs. Som beskrivits under rubriken ”min roll som forskare”, ville jag göra 

tydligt att min beskrivning är högst subjektiv. Jag hoppades att min subjektiva beskrivning av en 

upplevelse kunde ge läsaren en inblick i en specifik diskurs och genom denna en förståelse för 

allmängiltiga frågor. Problem som dök upp för mig när jag undersökte min upplevelse genom 

gestaltningen var oro över hur fotografierna skulle tolkas.Genom att skoja med en musikgenre jag 

älskar högt och var orolig över hur detta skulle mottagas. Samtidigt som jag är medveten om och 

ogillar många aspekter av Black Metal är det många sidor som jag tycker är fantastiskt givande. 

Kollisionen mellan dessa negativa och positiva aspekter gör att mitt förhållande till Black Metal och 
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hårdrock blir väldigt ambivalent. Kan jag med stolthet säga mig tillhöra Black Metal genren som 

jag tidigare gjort, nu när jag blottlagt klart misogyna normer? 

För utställningsarbetet har jag tillsammans med Sofia Åkerstedt och Mia Widoff skapat ett slags 

brädspel: Normspelet. Spelet tar, på ett lättsamt sätt, upp de inofficiella regler, de normer som gäller 

på sociala medier. Mitt visuella bidrag från undersökningen är normbrytande situationer beskrivna i 

”Tramp i klaveret”- korten som återfinns i spelet. ”Tramp i klaveret” syftar till de felsteg jag själv 

tolkat som jag gjort för att förtjäna de sanktioner som lagts på mig. Dessa kort har till syfte att sinka 

spelaren i Normspelet för att belysa hur snårigt det är att hålla sig inom normerna. 

4. Slutdiskussion. 

4.1 Uteslutandet.

Jag har, och upplever fortfarande de konsekvenser som mitt normbrytande orsakade i en diskurs 

som jag känt tillhörighet inom. Dels hade mina fotografier på sociala medier skapat snubbeltråd 

kring det som var accepterat rent bildmässigt, och dels kring vilka handlingar jag förväntades 

genomföra. Detta var förvånande för mig då hårdrockare, på ett officiellt plan, ses som en grupp 

med god kamratanda och med inställningen att vara sin egen person värderas högt.  I efterhand kan 

jag ju se det självklara i förståelsen för att maktstrukturer kommer ta sig uttryck inom alla sorts 

diskurser därför dess medlemmar är även medlemmar av världen. Inte ens med en så starkt 

individualistisk och emanicipatorisk ideologi bakom som Black Metal har kan hålla yttre världens 

normer och maktstrukturer stången.  Vi är alla av och i världen, vare sig vi vill eller inte.

Om vi tittar på mitt exempel kan man fundera över om själva ideologin bakom subkulturen har 

krockat med hur gruppprocesser hos människan ibland opererar. En diskurs inom en diskurs där de 

ihop inte riktigt fungerar och det är därför som det ibland kan uppstå lite konstiga situationer 

medlemmar emellan. Det är svårt för medlemmarna i en sådan diskurs att navigera kring och 

emellan motstridiga normer.  
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Det är tydligt i min undersökning att användningen av fotografier på sociala medier är en allvarlig 

sak. De kan ha kraften att förändra våra liv. Denna insikt innebär att kunskaper om bilden blir än 

mer viktig för att fortsätta leva våra liv som vi gör nu, och för att hänga med i utvecklingen. Som 

blivande bildpedagog är denna insikt ovärderlig och viktig att hjälpa elever att få en förståelse för. 

Kunskaper om upphovsrätt på sociala medier, att läsa det finstilta, är sådant som de flesta 

människor inte har brytt sig särskilt mycket om, men som de nu måste tänka över. Reflektioner 

kring vad en bild verkligen är och vad vi gör när vi använder den i samspel med andra är viktiga 

och tas upp i skolans kursplan för bildundervisning. Ur introduktionen till bildämnet för 

gymnasieskolan från skolverkets hemsida: 

  ”Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en 

vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den 

visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till 

exempel konst, formgivning och populärkultur” 34 

Att försöka blottlägga normer för kvinnor och mäns handlingsutrymme i specifika kontexter 

möjliggör för gränsöverskridande och en öppnare människosyn. 

  ”I dagens digitaliserade värld kan bilder bli centrala i elevernas identitetsutveckling och personliga 

relationer. Att samtala om föreställningar och arbeta med hur jämställdhet, sexualitet och könsmönster gestaltas i bild 

kan ge eleverna chans att utmana traditionella könsmönster, utveckla ett kritiskt förhållningssätt och växa som individer. 

Ett historiskt perspektiv på bildanalysen kan var ett intressant sätt att visa hur bildspråket har förändrats över tid och på 

att normer kring sexualitet, kön och könsuttryck är föränderliga.” 35
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4.2 Fotografiets betydelse.

Som ovan beskrivits i texten är en förståelse för fotograferandet som handling och själva 

fotografiets natur absolut avgörande för ett liv i vårt moderna samhälle. Fotografiets betydelse har 

diskuterats flitigt sedan dess tillkomst för över 170 år sedan. Det digitala fotot rörde till ytterligare 

då diskussionen riktades än mer åt fotografiets sanningsanspråk under 1990-talet. Fotot är ingenting 

vi kan blunda för. Dess kraft genomsyrar vår förståelse av världen. Sontag: ”Fotografin låter 

påskina att vi får kännedom om världen ifall vi accepterar den som kameran registrerar den. Men 

detta är motsatsen till förståelse, där vi utgår från att inte acceptera världen som den synes vara. 

Varje möjlighet till förståelse grundar sig på förmågan att säga nej.” 36

4.3 Parallella världar?

Som konstaterats tidigare, är en total uppdelning mellan våra liv på sociala medier och verkligheten 

inte längre möjlig. Mycket av det sociala samspelet utspelas på de sociala mediernas scen 

nuförtiden. Världarnas konturer har suddats ut och de glider in i varandra. Likaså de olika diskurser 

vi lever i.

Jag tror att vår värld under en kort period kunde sägas möjliggöra ett liv i parallellitet. Med den 

mobila teknikens utveckling och fokusering på sociala relationer som vi lever med idag vill jag 

påstå att den möjligheten nu är begränsad. Våra olika diskurser och liv verkar snarare flätas 

samman i och med den samtida teknikanvändningen.

4.4 I examensarbetets slutskede.

Vi är tre i klassen vars arbeten kommunicerar så väl med varandra att vi bestämt oss för att göra 

utställningsdelen tillsammans. För arbetets skull behöver vi ta fotografier av varandra. När det blir 

min tur blir jag väldigt illa till mods. Jag börjar ordna kroppen. Min klasskamrat märker mitt 
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obehag och utbrister: ”Men jag har ju tagit jättemånga bra kort på dig, jag vet att du kan!”.             

Jag har kunnat bli fotograferad med lätthet, men inte längre.
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Figur. 1

Figur. 2

Bildexempel Satyricon - Mother North musikvideo 1996.



Figur. 3



Onstage/offstage. Gestaltning. Josefhine Olsson Forsström 2014.
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