
1 

 

Visual kei memes  

Digital fanart i en nätgemenskap 
 

 
Linnéa ”Ling” Lööf 
 

 
 

 

 

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik  BILD - Självständigt arbete, 30 hp, AN 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 

HT 2017 

Annika Hellman 

Tina Carlsson 

Visual Kei Memes- Digital Fanart in a Social Network 



2 

Abstrakt 

 Med frågeställnigarna:  Hur uttrycks visual kei memes som visuell kultur? Hur möjliggör en 

ungdomskultur som visual kei olika former av identiteter? Så studeras visual kei memes med en 

netnografisk metod och som form för kommunikation på nätet. Detta görs av memes insamlade 

under perioden 20 september till den 26 oktober 2017. För undersöka hur de insamlade memearna  

används som kommunikationsmedel har jag följt en facebookgrupp, samt tre stycken sidor 

relaterade till visual kei på facebook. Memesen analyseras med diskursanalys med ett intertextuellt 

och intersektionellt perspektiv, med stöd från tidigare fanfiction forskning. För att resonera kring 

identitet används tidigare forskning kring ungdomars nätaktiviteter som stöd. Slutligen förs ett 

resonemang kring hur en didaktiskt kan arbeta med memes inom skolans bildundervisning. Som 

komplement undersöker den visuella gestaltningen #looli deltagarkultur på och utanför nätet. Denna 

gestaltning redovisades på www.facebook.com/hashtaglooli/ samt via utställning på Konstfack 8 till 

den 12 januari 2018. #looli höll även i ett samtal med besökare under utställningens vernissage som 

rörde sig om hur en kan arbeta med deltagarkultur inom bildämnet.  

 

Nyckelord 

 Meme,Visual kei, Nätgemenskap, Fanart, Fans, Deltagarkultur, bildpedagogik, Particiopatory 

culuture, Social media.  
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1 Inledning 

Under mitt första år på min utbildning till Bild- och Slöjdlärare på Konstfack så var jag del i ett 

grupparbete om YOHIOs fans.1 Vad som fascinerade mig var hur ungdomarna vi intervjuade inte 

reflekterade över hur mycket de approprierade japansk populärkultur och YOHIO i sin klädstil. 

Detta arbete gjorde även att jag återupptäckte visual kei som jag hade lyssnat på 10 år tidigare. Jag 

växte upp med att läsa manga och titta på anime och idag är japansk populärkultur större bland 

svenska barn och ungdomar än på min tid.  

När jag återigen rörde mig inom visual kei fandomen noterade jag dessa memes på olika sidor på 

nätet. Jag började själv skapa historier om bandet MEJIBRAY. Jag gjorde det mer från ett 

serieteckningsperspektiv och lade till pratbubblor till medlemmarna och på sätt hittade på vad de sa 

till varandra i det ögonblicket.2  Genom att vara en del utav nätgemenskaper började jag förstå hur 

mycket människor på nätet uttryckte sig genom memes.  

Under min senaste Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU) period var komikern Piko Taros låt 

PPAP precis på slutet av sin kulmen.3 Sociala medier översköljdes av tusentals olika versioner av 

denna låt. För mig dök den först upp som en film med flera klipp av japanska ungdomar som 

mimade till låten. Det var en spridning som ej gick att hejda, plötslig började även mina svenska 

vänner dela olika versioner. Jag var väldigt intresserad av detta fenomen, kreativiteten, 

omskapandet och hur det spred sig. Allt detta följde jag med spänning i realtid.  Sedan på VFU: n 

var det en kille som började sjunga och imitera låten, och jag fyllde i. Flera ungdomar blev 

intresserade av att jag mycket väl visste vilken låt de talade om, och detta skapade en inkörsport till 

en bra kommunikation. Jag upplevde att jag fick respekt p.g.a. av att jag tog deras intresse på allvar 

och att jag kunde bidra till kunskap kring skaparen. Denna kontakt var något som underlättade för 

mig min undervisning.  

 

 

1 Barrsäter, Carolina, Edwaldsson , Fridolin & Lööf, Linnéa ”Ling”, Visuella kulturer och kommunikation – 

Breakers. Konstfack. Institutionen för bild och slöjdpedagogik. Stockholm 2013. Många artister och band och skriver 

sina namn i versaler. Jag har valt att behålla det i denna uppsats och jag har skrivit namn på artister och band med 

latinska bokstäver för lättare läsning.  

2   mejistories.tumblr.com 

3 Ultra-music, PIKOTARO - PPAP (Pen Pineapple Apple Pen) (Long Version) [Official Video] 

https://youtu.be/Ct6BUPvE2sM. Publ .2016.11.02 sett 2017.11.07 
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1.1 Introduktion 

Digitalisering i skolan är ett aktuellt ämne. Det är en viktig del utav skolans demokratiansvar.4  Vi 

är i en brytningstid och ofta ligger fokus på hur detta ska gå till praktiskt.5 Det talas mycket om 

olika tekniska lösningar och plattformar. Det talas väldigt lite om vad som händer när en byter det 

fysiska klassrummet mot olika digitala rum. Under min utbildning till bildlärare har vi ofta 

diskuterat hur bildämnet på många sätt fastnat i åskådarkulturens synsätt på visuell kultur. Med 

digitalt tänker sig många att det handlar om att föra undervisning i digitala rum och det kräver en 

annan didaktik då klassrummet byts ut. Många lärare upplever en rädsla att de kommer tappa 

kontrollen över lektionens upplägg och få ordningsproblem.6 Jag tror att kunskap om detta skifte är 

bra vad många lärare behöver för att motverka dessa rädslor. Jag tror alltså att denna farhåga inte 

endast handlar om att hitta en bra teknisk lösning. Barn och ungdomar spenderar en stor del av sin 

fritid på nätet. 93% av 11 åringar skickar bilder och text på sociala medier.7 Detta innebär att de 

redan har stor kunskap om nätgemenskapens deltagarkultur. De är redan en del av en evolution från 

broadcast-media där en sändare har total kontroll över sin utsändning till en passiv massa av 

mottagare. På nätet är vi "prousers", vi både producerar och använder (use). Där är vi aktiva 

mottagare.8  Bildämnet kan användas som ett verktyg för att ge ungdomarna en ökad förståelse och 

ge tolkningsramar för den kultur de redan är del av. Dessutom är det ett bra tema för att närma sig 

samtidskonsten då många konstnärer arbetar med vårt delade liv på nätet.9  

Som ingång till nätgemenskaper har jag valt att studerat Visual kei memes. Memes är ett tydligt 

exempel på hur deltagarkulter på nätet kommunicerar. Memes har funnit på nätet sedan dess 

 

4  Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011. 

s. 9 

5  Ett exempel: Kvarnsell, Helena & Isaksson, Christer (red.), Vi får det att funka!: framgångsrika exempel på IT 

i skolan, Ekerlids, Stockholm, 2016 

6  Skolverket, Skolan i ett digitaliserat samhälle, oktober 2016 https://larportalen.skolverket.se: 

https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/0-digitalisering/alla/alla- om digitalisering läst 2017.10.05. s. 6.f. 

7  Internetstiftelsen i Sverige, ”del 2 Barn och internet” i Svenskarna och internet 2017- En årlig studie av 

svenska folkets internetvanor, http://www.soi2017.se/barn-och-internet/ läst 2017.10.23.  

8  Jenkins, Henry, Ford, Sam & Green, Joshua, Spridbar media: att skapa värde och mening i en nätverkad 

kultur, Daidalos, Göteborg, 2014. s. 216 

9  Ett tydligt exempel är Moderna Museets utställning THE NEW HUMAN 21.05.2016 – 05.03.2017 och 

Göteborgs konstshalls utställning Mozart’s Ghost 2017.12.09 - 2018.04.15.  
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begynnelse. 2011 dök det upp memegeneratorer.10 Det gjorde att skapandet av memes blev 

tillgängligare, då skaparen inte behöver ha kunskaper och tillgång till bildredigeringsprogram 

längre. Detta bidrog till det blev en del av mainstreamkulturen på sociala medier och därmed en 

naturlig del av ungdomarnas nätgemenskap. Enkelheten gjorde även att skapare och delare finns i 

alla åldrar. Visual kei är en fandom och därmed en grupp som okontrollerat skapar, omskapar och 

sprider bilder.   

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Kort om Memes. 

” Everything’s a copy of a copy of a copy. ”11  

Memes, uttalas "miims", dock säger många ”me-me” eller ”mi-mi”. Ordets ursprung är från antik 

grekiskans Mimema (μίμημα) och Mimeithai (μιμεΐθαι ) som betyder att imitera.12 Namnet kommer 

ifrån en biologisk studie hur gener imiterar varandra och sprids. På samma sätt fungerar dessa virala 

fenomen på nätet. Det kan vara en bild, en kort filmsnutt, ljudklipp och även citat kan ibland vara 

en meme. Det som utmärker meme är att de sprids, delas och även muteras. Personer gör hela tiden 

om populära memes. Nya dyker upp och vissa försvinner fort. Syftet är ofta att underhålla. Runt 

2011 dök image macros upp och de är de mest framgångsrika memes.13 Det är en bild med text i 

vita blockbokstäver i översta och i understa fältet och för det mesta skapad i en memegenerator. Ett 

bra exempel är min meme på framsidan.  

1.2.2 Kort om Visual kei 

" Visual kei is not a music style, it's a feeling/.../ Visual kei is freedom...in what you can express 

yourself”14  

Visual kei är en musikgenre och tillhörande subkultur som har sina rötter inom glamrocken och 

startade i Japan på slutet av 80-talet och tidigt 90-tal.15 En av grundarna anses vara Yoshiki ledare 

 

10  Wavywebsurf, The Evolutionary History of Memes, https://youtu.be/Wf_MXH0sUwE,publ. 2016.12.06. sett 

2017.09.08 

11  Imbd, Fight club (1999) quotes. http://www.imdb.com/title/tt0137523/quotes 

12  Not Exactly Normal, The Evolution of Memes, ,https://youtu.be/H2aBomvdB78, publ. 2014.11.27 .sett 

2017.10.23 

13  Waywebsurf, The Evolutionary History of Meme. sett 2017.10.23 

14  Minnesanteckning. Q&A med Yoshiki 2017.10.19. Bio Rio, sthlm. 
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för bandet X-Japan när han startade skivbolaget Extasy Records 1986. X-Japans slogan är: 

”PSYCHODELIC VIOLENCE CRIME OF VISUAL SHOCK”. Så den nya stilen kallades därmed 

för Visual shock rock/Visual rock. Genren hade sin uppgång under 1990-talet och det är under den 

tiden termen Visual kei myntas. Visual kei (ヴィジュアル系 alt. V系) betyder Visuell stil, eller 

Visuellt system med fokus är just på det visuella, på scen, foton och musikvideos. Looken är 

androgyn och en blandning av kabuki teater, glamrock, punk, goth, fransk rokoko, och traditionellt 

japanskt mode etc. Det är en kultur som approprierar och assimilerar i oändlighet. Den androgyna 

stilen ska läsas i den japanska kontext den tillhör då det japanska manliga skönhetsidealet tolkas 

ofta som feminint av västerlänningar.16 T.ex. så lanserades redan på 1960-talet kosmetik riktat till 

män.17 Att manliga bandmedlemmar klär sig i kvinnokläder, sk. Onna kei (kvinnlig stil) tolkas inom 

denna kontext mer som att klä sig som en vacker kvinna, med rötter inom Kabuki teater. Det är 

alltså inte lika sammankopplat med homosexualitet som i den västerländska dragkulturen.18  Gia 

Gun, en dragqueen, berättar när han i sin barndom gick i kabuki skola, där alla roller kan spelas av 

män: "In my culture is not a gay thing. Even straight men do it, it's an art"19  Det ska heller inte 

tolkas transsexuellt då det inte finns en önskan om att passera som kvinna. Men självklart har den 

androgyna gender bender looken ett rebelliskt syfte att ifrågasätta rådande könsnormer.20  Såsom 

även är vanligt hos västerländska rockartister.  

Ett vanligt fenomen inom Visual kei är fanservice. Det är när två bandmedlemmar närmar sig 

varandra på ett sexuellt vis. Det anses vara inspirerat av yaoi som är en genre inom manga som 

                                                                                                                                                                                                 

15  Rouatbi, Leila, Manlighet inom visual kei, Stockholms universitet, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och 

Turkietstudier, 2015 s.20–21 

16  Ibid. s 12 

17  Ibid. s 14 f 

18  Ibid. s 23 

19  Gia Gun (Gia Ketaro Ichikawa) RuPaul's Drag Race. Säsong 6, avsnitt 4, World of Wonder, Logo TV; sändes 

Mars 17, 2014 

20  Hartman, Caroline, Girly Boys and Boyish Girls: Gender Roles in Rock and Roll Music 

http://dialogues.rutgers.edu/all-journals/volume-9, 2014. s.65-67 
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vänder sig till kvinnor och handlar om romantik mellan två män.21 Dock anser vissa inom fandomen 

att det från början startade som en rebellisk handling mot heteronormativitet.22   

Även om de flesta av dessa queera fenomen inom Visual kei har som avsikt att inte vara något mer 

än chockerande, så har ändå dessa uttryck skapat en scen som är tillåtande för fler genusuttryck och 

sexuella läggningar.  

 

1.2.3 Kort om fankulturen visual kei 

” This is my OTP, I'll go down with this ship! ”23 

Ett fan är en person som har ett passionerat förhållande till ett kulturellt fenomen. Fankultur är en 

delad gemenskap och identitet som delas av flera fans.24 Fans går in och ut ur fankulturen så den är i 

ständig rörelse då den skapas utav deltagarna. Visual kei fandomen är en global företeelse.  Jag har 

valt att avgränsa mig till fans vars kommunikation sker på engelska.25 Mycket av dialogen inom 

gruppen sker på sociala medier samt internetforum. Min uppskattning är att 50–65% av fansen är 

kvinnor där merparten är i åldrarna 13–25 år.26 Det är en aktiv grupp som cosplayar sina artister, 

klär sig inom stilen, skapar och delar fanart, fanfic och självklart memes. Att skapa fanart, fanfic 

och memes anses vara bidrag till själva gemenskapen.27   

1.3 Syfte 

Mot denna bakgrund kommer jag undersöka visual kei memes som form för kommunikation på 

sociala medier. I syfte att få svar på hur en kan arbeta med memes inom bildundervisning. I min 

gestaltning undersöker jag deltagarkultur i och utanför nätet som komplement till undersökningen 

av memesarna.  

 

21  Hashimoto, Miyuki, Visual Kei Otaku Identity—An Intercultural Analysis, University of Vienna, Austria, 

Intercultural Communication Studies XVI: 1 2007. s .91 

22  Fältanteckning, samtal med Visual kei fan på facebook 2017.10.05 

23  Notliterally, Ship It" — an Icona Pop parody by Not Literally Productions, ,https://youtu.be/LCDgJiPBxfI 

publ. 2013.11.20. sett 2017.11.07  

24   Jenkins, 2014. s. 197 

25  Förutom japanska är andra stora språk inom fandomen spanska, ryska samt tyska. 

26  Min uppskattning är baserad tagen från facebook som delades i gruppen jag har i mina studier samt statisk jag 

fått av vänner och sidor jag administrerar.  

27  Jenkins. 2014 s. 238 
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1.4 Frågeställning 

Hur uttrycks visual kei memes som visuell kultur? Hur möjliggör en ungdomskultur som visual kei 

olika former av identiteter? 

2 Empiri 
Mitt material består dels utav en samling av 174 memes insamlade under perioden 20 september till 

den 26 oktober 2017. Dels så har jag följt en facebookgrupp samt tre stycken visual kei relaterade 

facebooksidor för att undersöka hur memes används som kommunikationsmedel och diskursen 

kring dessa. De insamlade memes finns att se studyofvisualkeimemes.tumblr.com. 

3 Urval och avgränsning 
Jag har valt att endast studera memes som är stillbilder med engelsk bildtext på.  Jag har valt bort 

gifar av utrymmesskäl, men om de förekommer som kommenterar till en meme hanteras deras 

budskap trots att de är rörliga.28 Memesen ska dessutom ingå inom visual kei fandomen. Det 

innebär att bilden och/eller texten ska nämna ett band eller något annat tydligt visual kei fenomen. 

Vid osäkerhet så inkluderas endast memes som delas inom de tre facebooksidorna. Då sociala 

medier är asynkrona och under ständig förändring så har jag valt en tidsram för insamlingen av 

mina memes mellan 20 september till den 26 oktober 2017.29 Facebook valdes av praktiska skäl, då 

jag kan göra mina studier av informationen utan hjälp av någon annan mjukvara. Gruppen och 

sidorna valdes ut för de var aktiva delare av engelskspråkiga visual kei memes. 

Den första sidan är ett fandrivet importbolag lokaliserat i USA som enligt utsago använder sig av 

memes mest för att skapa trafik till sin sida. De flesta av deras memes har kategoriserats som 

”Livet”. Tonen är trevlig och välkomnade. 

Den andra sidan är en Visual kei-inriktad cosplayers sida. Cosplayern ger samma typ av anledning 

till sina memes, samt att han själv tycker de är roliga att göra och dela. Hans memes är blandade, 

dock kräver flera av hans memes mer kunskap om ursprungsmaterialet samt fansdomgemenskapen 

för att kunna tolkas fullständigt. 

 

28  Graphic Interchange Format (GIF) är ett icke-förstörande komprimerings filformat som gör det möjligt att 

göra korta rörliga filmer.  

29  Kozinets, Robert V., Netnografi: etnografiska undersökningar på nätet, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2011. s.102 
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Den tredje sidan är en humorsida som postar många självtillverkade memes eller sådana de hittat på 

nätet. Det är två aktiva admins som tydlig anger vem av dem som är aktören. Deras teman varierar 

ordentligt precis som skämten som ibland kan gå över gränsen.30 

Gruppen är det ställe som har stor spridning av skämt och teman. Då det är en stor grupp med 

6000+ medlemmar så är det förståeligt att alla inte uppskattar alla skämt.  Ofta brukar inläggen vara 

som en del av en konversation som förs på sidan.  

 

4 Metod 
Jag har använt netnografisk metod för min studie.31  Det är en etnografisk metod anpassad för att 

studera sociala interaktioner på nätet. Först använde jag sökmotorn google med sökorden ” Visual 

kei memes” och ”Visual kei image macros” mest för att undersöka var de framförallt existerade. 

Google har en algoritm som visar sökresultatet efter det som för tillfället är mest delat och är 

baserad på dina tidigare sökningar. Jag noterade vilka sociala medier de florerar på. Pinterest är 

överrepresenterat, andra är tumlbr, facebook, bloggar, instagram samt memesgeneratorernas sidor.32 

I nästa steg så sökte jag aktivt på tumblr, instagram och facebook och insåg att där jag fick bäst 

överblick över kommunikationen på facebook.  Jag startade med att lurka, så som alla nya inom en 

intressesfär gör.33 Att lurka innebär att en iakttar konversationer på ett aktivt sätt utan att ge sig själv 

tillkänna. Vid den tidpunkten insåg jag att insamlingen skulle bli större än vad jag först trodde. För 

att undvika brist på hårddiskutrymme med fördelen att kunna använda flera taggar, skapade jag en 

tumblr där jag endast behövde publicera bildadressen.  Fördelen med att kunna tagga var för att 

kunna göra min kategorisering mer rhizomatisk. Detta innebär att memeserna får vara kvar i sitt 

naturliga virala och organiska väsen även i min studie och analys. Som god sed bjuder gav jag efter 

en stunds lurkande mig tillkänna på de sidor och grupper där jag hade möjlighet. Den kontakten 

som då skapades har jag använt i min studie.  

 

30  En av admins brukar fans säga vara en sk. ”edgelord”. En egdelord är en person som gärna går över gränsen 

när det gäller nihilistiska skämt och vill gärna chocka. www.urbandictionary.com/define.php?term=edgelord. 

31  Kozinets, 2011. 

32 Att pinterest är så överrepresenterat på google beror troligen på är att de ägs båda av samma moderbolag 

Alphabet   

33  Kozinets, 2011. s.54 
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Jag har även i min gestaltning problematiserat deltagarkultur på och utanför nätet. Jag skapade en 

karaktär deltagande och remix som tydliga regler. Till denna #looli har jag gjort en facebook, 

twitter. instagram samt tumblr.34 Tanken var att försöka skapa ett deltagande kring denna figur och 

ge den en karaktär med bidrag från input av de som väljer att delta. Som #looli höll jag även ett 

samtal där deltagarna problematiserar deltagarkultur ur ett bildlärarperspektiv.  

 

5 Teori och tolkningsram 
Jag använder diskursanalys som bildanalysmetod.35 Jag har därmed en intertextuellt synsätt till 

memserna, som en del av flera kontexter och diskurser. Det innebär att jag inte bara tolkar det jag 

ser i memesen, utan även vad som inte syns. Den visuella kulturens inom visual kei memes tolkas 

med Kristina Busses fyra aspekter för fanfiction.36  

1: Fragmentaritet: Fanfiction tenderar att vara en del inom en pågående konversation.  

2: Intertextualitet: En given berättelse är beroende av community som fantext.  

3: Performativitet: Den konversationella komponenten för interaktion inom gemenskapen är en del 

av själva verket.  

4:  In timitet: Den känslomässiga, ofta sexuella öppenhet och sårbarhet läsare och författare uppvisar 

i berättelser och de omgivande interaktionerna .  

Dessa aspekter är verktyg som stöd för att analysera litterära fanskapade verk som jag applicerar på 

dessa digitala visuella fanskapade verk. Som tolkningsram för aktörernas kommunikation har jag ett 

intersektionellt perspektiv.37 Det innebär att jag har i åtanke att aktörerna tillhör flera identiteter 

som överlappar varandra och samverkar i frågan om makt och representation. Kategorierna kön, 

 

34  facebook.com/hashtaglooli 

35  Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, 2., [rev.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2012.s 47–49. Rose, Gillian, Visual methodologies: an introduction to researching with visual 

materials, 4th edition, Sage, London, 2016. s. 186-192 

36 Busse, Kristina, “Intimate Intertextuality and Performative Fragments in Media Fanfiction” i FANDOM- 

identities and Communitis in a Mediated world, second editon, Jonathan Gray, Cornel Sandvoss och C.Lee Harringtin ( 

red.), s45-60. Google scholar. 2017. s. 46 

37 Eriksson-Zetterquist, Ulla & Styhre, Alexander, Organisering och intersektionalitet, 1. uppl., Liber, Malmö, 

2007. s.11–15. 
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etnicitet, klass, ålder, funktionalitet etc. görs i samverkan mellan flera maktordningar och inte var 

för sig. Jag har även anlagt ett "deltagarkulturistisk" sätt att forska i dessa nätverk. "När man 

anlägger åskådarkulturens perspektiv har man automatiskt gjort det omöjligt att tillägna sig 

deltagarkultur."38 Detta medför att undersöka memes som en del i en kulturell kontext och inte som 

enskilda verk. Det är en bruklig metod inom netnografin att som forskare assimileras i 

nätgemenskapen.39 För mina resonemang kring identitetsskapande och socialt kapital har jag använt 

Pia Södergårds studie kring ungdomar på Lunarstorm.40  

5.1 Begreppslista: 
Aktör; En individ, företag eller organisation som existerar inom en nätverksgemenskap. 

Fandomen, fangemenskapen: Kulturen som uppstår mellan fans. Det finns troper som  många 

fandoms har gemensamt och andra troper är mer specifika för en fandom. 

Nätgemenskap: Den sociala kulturen som uppstår inom grupper och individer i sociala nätverk på 

internet.  

Troper: Vanlig term inom fandomforskningen. En trop är ett tecken som bär på underförstådd 

information tillhörande en diskurs utanför verket. Synonymer kan vara implikation, tecken eller 

hint.  

Ursprungsmaterial: Inom fandomforskningen brukar detta kallas ”Person av Interest” dvs objektet 

för fandomen. Det kan vara en tv-serie eller en enskild artist. I denna uppsats räknas ibland hela 

visual kei som ursprungsmaterial.  

Visual kei-fandomen: Den specifika fangemenskapen mellan visual kei fans med unika troper för 

just denna fandom. 

6 Tidigare forskning 
Då visual kei memes skapas och delas inom en fangemenskap används Busses analys av Fanfiction. 

Som doktor i engelska är hennes område det skrivna ordet men andra former av verk gjorda av fans 

kan tolkas utifrån samma aspekter.   

 

38 Haggren, Kristoffer, Deltagarkultur, Korpen, Göteborg, 2008. s. 62 

39 Kozinets, 2011. s. 88 

40 Södergård, Pia, Ungdomar i virtuella gemenskaper- En övning på att utveckla socialt kapital. Dansk 

Biblioteksforskning årg. 4, nr. 1, 2008 
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 I Intimate Intertextuality and Performative Fragments in Media Fanfiction skriver Busse om 

metadiskussioner som förs inom textbaserad fanfiction och de olika lager av internskämt och troper 

som går utanför själva ursprungsmaterialet och som läsare bara förstår genom att ta del av och 

därmed bli del av fankulturen.41 Hon anger fyra sammanhängande aspekter som inte unika för 

fanfiction, men är vanliga bland amatörskrivna verk inom en gemenskap: 

1: Fragmentaritet: Fanfiction tenderar att vara en del inom en pågående konversation.  

2: Intertextualitet: En given berättelse är beroende av community som fantext.  

3: Performativitet: Den konversationella komponenten för interaktion inom gemenskapen är en del 

av själva verket.  

4:  In timitet: Den känslomässiga, ofta sexuella öppenhet och sårbarhet läsare och författare uppvisar 

i berättelser och de omgivande interaktionerna .  

Dessa verktyg kan användas av forskare för att analysera intertextuella och tillfälliga troper. Hon 

visar på dessa aspekter genom en analys av ”Arcana” ett ofärdigt verk skriven av Em Brunson.42 

Denna fanfiction är ett ”Harry Potter/CSI Mpreg crossover slash crack challenge” svar.  Hon 

använder uttrycket ”fannish” för en trop specifik för fandomkultur. Exempel på en ”fannish” trop är 

”mpreg”, vilket betyder ”male pregancy”, det är som är huvudämnet för berättelsen. Även 

”crossover” är en vanligt ”fannish” trop när minst två olika ursprungsmaterial som när Severus 

Snape i Harry Potter har en relation med Nick Stokes från CSI blandas. Författaren är en del av 

gemenskapen och förväntas vara aktiv i pågående diskurser kring ens verk. Det är kontexten och 

alla fyra aspekter som påverkar dess form. Fanfiction skapas som en gåva till fangemenskapen.43 

Vilket innebär att i denna slutna grupp ges historieberättandet högre prioritet än andra litterära 

egenskaper och blir ett rhizomatisk verk fullt av lager med pågående diskurser.  

För ingång till visuell deltagarkultur på nätet har jag valt att använda David Gauntlett som forskat i 

DIY- filmer på YouTube i Making is connecting- The social meaning of creativity, from DIY and 

knitting to YouTube and Web.2.0.44 Gauntlett är sociolog och har specialiserat sig på "den skapande 

 

41  Ibid. s 46 

42  Ibid. s. 49 

43  Ibid. s. 52 

44  Gauntlett, David, Making is connecting: the social meaning of creativity, from DIY and knitting to YouTube 

and Web 2.0, Polity, Cambridge, 2011. s8-13 
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människan". Han undersöker mestadels amatörvideos som delas på YouTube. Gauntlett menar att vi 

är i ett paradigmskifte från en TV-kultur som sitter och blir berättad för, till en skapa själv- och dela 

kultur. Hans första uppfattning var att youtubefilmerna upplevdes som enkla och primitiva.45 Den 

dåliga bildkvalitén och enkla redigeringen gjorde att han upplevde dem ”dummare" än de mer 

komplexa professionella TV-programsformat han var van vid. Men när han började göra små filmer 

och lägga upp dessa på YouTube upptäckte han hur komplexa dessa filmer de facto är. Det han 

tidigare upplevde som professionellt och bra var bara vana och framodlad tycke och smak. 

Dessutom insåg han att de skakiga och opolerade, "dåliga" filmerna skapade frihet i att våga skapa 

själv.46 Genom att börja imitera youtubeformatet och själv bli en skapare fick han insikt om de 

samtal som pågår mellan de olika skaparna. De som skapar youtubefilmer blir även bättre läsare av 

dessa.47  Han lyfter fram lycko-forskningen inom sociologin ( happiness studies) som menar att 

skapandet och delandet gör gott för den enskilda individen.48 En skapande person får glädje i 

görandet, och i att få vara en del i en gemenskap. Glada människor lever längre och bidragande till 

denna glädje är bra relationer samt nånting meningsfullt för individen att göra.  Vad även dessa 

relationer på nätet skapar är bättre socialt kapital.49 Socialt kapital anser Gauntlett inte bara är ett 

teoretiskt verktyg för att tänka på sociala kontakter och medborgares engagemang utan även ett 

verkligt ting som påverkar det sociala beteendet, och på sikt även ett bättre samhälle.50  Han 

avslutar sin bok med insikten att; Människor är gladare om de själva kan göra saker än att få saker 

gjorda åt dem.51  

För att undersöka hur ungdomar etablerar identiteter och skapar socialt kapital på sociala medier har 

jag använt Pia Södergårds Ungdomar i virtuella gemenskaper- En övning på att utveckla socialt 

kapital om ungdomar som är medlemmar på Lunarstorm.52 

 

45 Ibid. s.  83-84 

46  Ibid. s. 86-87 

47  Ibid. s. 95 

48  Ibid. s. 116-127 

49  Ibid. s.151 

50  Ibid. s. 160-161 

51  Ibid. s. 226 

52  Södergård, Pia, Ungdomar i virtuella gemenskaper- En övning på att utveckla socialt kapital. Dansk 

Biblioteksforskning årg. 4, nr. 1, 2008 
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Pia Södergård studerade unga och virtuella gemenskaper.53  I studien intervjuade hon 

svenskspråkiga ungdomar i Finland med medlemskap i Lunarstorm i slutet av 2003.54 Hon studerar 

hur dessa virtuella gemenskaperna skapar goda relationer samt socialt kapital. Hon noterar att flera 

av informanterna anpassar sin vardag kring deras rutiner med deras sociala tillvaro på nätet. Flera 

talar om att andra Internetrelaterade fenomen som att bränna CD skivor och spela the Counters 

Strike var uteslutna pga. av dålig Internetanslutning. Dock fungerade Lunarstorm bra trots denna 

begränsning. Sedan diskuterar hon och informanterna och hur identitetsetableringen fungerar, hur 

en väljer att presentera sig på nätet. Denna fråga handlar lika mycket om att förstå andras 

presentationer och agendan som att själv ge sig utrymme i miljön. De lägger stor vikt på 

trovärdighet. De umgås nästan uteslutande med sina kompisar från den fysiska världen och deras 

kompisar. De söker sig ibland utanför denna sociala klick och då läggs stor vikt vid om denna 

kontakt är pålitlig.55Eftersom de umgås mest med vänner iden fysiska världen så får kompisarna 

rollen av kognitiva auktoriteter inom miljön. Vem som är vän med vem är blir viktigt och den 

sociala strukturen förutom att vara en förlängning från den fysiska världen visar även upp denna 

struktur tydligare. Hon avslutar med slutsatsen att Lunarstorm bidrar till att ungdomar utvecklar 

socialt kapital, och efterfrågar mer studier om hur avkastningen av detta påverka deras vardagsliv.56   

För att undersöka hur en kan arbeta med en digitala verktyg inom skolan har jag valt att använda 

Sylvi Vigmo och Annika Lantz- Anderssons Elevers gränsöverskridande framträdande på sociala 

nätverksplatser som handlar om en klass om bloggar.57 

Vigmo och Lantz-Andersson undersöker vilken potential som sociala medier kan ha för lärande och 

hur de kan fungera inom skolan. Studien utformades så att två gymnasieklasser, en i Sverige och en 

i Thailand skapade bloggar via en portal som heter Blogger. Studien fokuserar på språkinlärning, 

och framförallt engelska då det är det dominerande språket på nätet.58 Ungdomar kommunicerar 

oftast med personer de redan känner på sociala medier trots att de har möjligheten till kontakt över 

hela jorden. Att skriva till privata personer skiljer sig från skrivandet inom skolans praktik. 

 

53  Det som i denna uppsats benämns som nätgemenskap. 

54  Ibid s. 9 

55  Ibid. s. 11-13 

56  Ibid. s. 15-16 

57  Vigmo, Sylvi & Lantz-Andersson, Annika. Elevers gränsöverskridande framträdande på sociala 

nätverksplater” i Pedagogisk Forskning i Sverige.Årg.18, nr 1–2. s.36-61. 

58  Ibid. s. 37-38 
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Dilemmat är vad en menar med lärande och kunskap, då de traditionella pedagogiska 

målsättningarna inom skolan skiljer sig ifrån hur ungdomarna vanligt vis kommunicerar på nätet. 

Att visa upp sin identitet på facebook blir som ett slags framträdande att "skriva in sig själv i sin 

existens vilket i sin tur även bjuder in till ett experimenterade med identiteter ".59 Studien har ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, där jaget ses som en produkt skapad av socialt skådespelande 

och identiteter inte som fasta enheter. De analyserade kommunikation genom att sortera in 

framträdandet i främre eller bakre regioner. Den främre regionen är som om vi agerar för en publik, 

vi ser oss som på scen. Detta är alltså hur vi agerar inom mer formella sammanhang och i skolans 

värld mellan lärare och elev. I den bakre regionen kan vi agera annorlunda eftersom vi antingen har 

en annan typ av publik eller ingen alls.60 Tänk dig att du sitter i en biosalong och viskar något till i 

din bästa väns öra. Det bakre regionens kommunikation är den som elever kan tala med andra 

elever inom skolmiljön.  Att ta in sociala medier i skolsammanhang blir extra intressant då 

gränsdragningen mellan kommunikation i de främre och bakre regionen blir mer komplex.61 Detta 

är en utmaning för både lärare och elever att kunna "orkestrera dynamiken som uppstår när 

föränderliga interaktionsmönster i sociala medier möter skolans mångåriga 

undervisningstraditioner."62 

7 Bearbetning och analys 
  

7.1 Visual kei 

Alla memes är av och för fans och tänkta att läsas inom fandomens kontext.  För de memes som 

handlar om vad visual kei är och har tonen att upplevas som förklaring till genren balanserar mellan 

vad fans anser vad som är visual kei och vad fans ironiserar kring fenomen inom visual kei.  Detta 

dyker ofta upp när en googlar på ”visual kei memes”, där merparten har ett par år på nacken och 

delas kontinuerligt på sociala medier, inom visual kei forum och fansens privata sidor.   

 

59  Ibid. s. 40 

60  Ibid. s. 56 

61  Ibid. s. 55 

62  Ibid. s. 57 
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Meme 1                                                                                   Meme 2 

Två memes. På vänster sida ser vi en bild på en person klädd i kvinnliga attribut såsom kläder och 

smink. På höger sida har vi en bild på en person med mer maskulina attribut och kläder. Texten 

säger dock att det inte är attributen som vi ska titta på när vi tolkar könstillhörigheten för personerna 

på dessa bilder.  Vid dessa memes säger i både bild och text ihop, är tydligt, ”vi” inom visual kei, 

genren och även fandomen, bryr oss inte om könsstereotyper när det gäller stil. Ofta har just denna 

typ av meme denna ton av predikande om den förträffliga fandomen. Men som inom vilken annan 

kultur som helst så existerar det normer och oskrivna regler inom visual kei och 

fandomsgemenskapen.   

 En annan typ i denna kategori skämtar om denna frihet i 

uttrycket. Vi ser en person med flätor i håret, ögonlapp för en 

ögat, en väst i hawaii-skjort-tyg, ett samurajsvärd i handen samt 

shorts. Det syns även något som tycks vara en röd strutsfjäder 

bakom personen, men det är svårt att tolka om den tillhör en 

annan person i bakgrunden eller ej. Texten förstärker denna ”stil-

förvirring”. Att använda jag-form i texten gör att vi ska tolka att 

det är personen på bilden som säger påståendet.  

 

 

Meme3 



19 

 

Meme 4–5                                                                                                   

I den vänstra memen ser vi två bilder av två personer vars attribut är väldigt lika. De har båda brunt 

lockigt hår med en lång lugg som hänger framför eller precis bredvid ansiktet. De är båda klädda i 

svarta 1700-tals kostymer med guldbroderier. Även i bakgrunderna ser vi likheter i den ljusa 

träfärgen.  

    Den högra memesen är det två avlånga gruppbilder som placerats ovanpå varandra. Även här kan 

vi uppleva likheter mellan bilderna. Fyra svartklädda personer står på en strand med molnig 

dramatisk himmel. En person i varje bild har en bandana över sin näsa och mun. Den främre 

personen i bilderna har en ena ögat täckt med en ögonlapp eller långt hår och båda personerna håller 

en docka i famnen.  

    Trots frihet i uttrycket så skämtas det mycket om appropriering inom genren.  Yngre artister 

hyllar ofta äldre artister som de sett upp till genom att anamma deras stil. Det går självklart trender 

inom dessa stilar.  Inom fandomen finns diskussioner kring vad som är kopiering, som anses fult, 

och med transparens kring bandet eller artistens inspirationskälla.  

8.2 Livet 

En av de vanligaste kategorierna av memes i min studie är "Livet". Merparten av dessa passar 

dessutom endast in i denna kategori. Gemensamt är att de ofta är nihilistiska skämt om hur 

misslyckad en själv är som människa. De kan därmed enkelt förstås och uppskattas även av andra 

utanför fandomen. Då du inte behöver vara särskilt invigt i fandomens troper för att förstå skämtet.  
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Nihilistiska skämt är inte specifikt för visual kei-subkulturen utan ett mainstream internetfenomen.63 

Det lär ha börjat på 4chan ett internetforum med hög grad av anonymisering, vilket skapade en 

känsla att kunna säga vad som helst utan behöva stå för eller försvara åsikterna. Därifrån kom 

trenden att skämta om allt och gärna om ens egna 

misslyckanden eller dåliga personlighetsdrag.  

 

 

 

Meme 6 

En person ligger på mage på golvet i halvprofil 

armarna är framsträckta och en antydan till att personen 

försöker lyfta på huvudet. Personen upplevs utmattad, 

utslagen och i nöd. Texten lägger till en nivå av ironi. 

Personen är antagligen inte i nöd då texten talar i första person underförstått säger att personen nu 

sitter upp vid en dator och tydligt kommunicerar. Att personen har ett välfyllt kylskåp men har 

ovilja till att äta eller gå och handla annan mat. Ja, ett skämt om lathet som vi ska skratta lite 

igenkännande åt. Genom att mena sig ha ovilja mot att gå och handla ny mat implicerar ändå hyfsat 

ekonomiskt välstånd, men varifrån denna ovilja kommer är oklart, den ha psykologiska eller sociala 

anledningar.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

Meme 7 

 

63  Sveriges Radio, Pewdiepie och den nihilistiska internetkulturen, sverigesradio.se/sida/artikel.aspx? 

programid=478&artikel=6635999 publ. 2017.02.22 
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En person i vita kläder och svart och rött hår står vänd bort ifrån oss mitt i bilden. Hen har en 

duschslang i handen och ser ut att skölja bort något rött, som tolkas som blod på en kaklad vit vägg. 

Att det sker i ett badrum tolkas in då vi ser kranar och en glimt av en badkarskant på vänster sida i 

bilden.64 

Vad har hänt här innan bilden är tagen? Ett mord? Hela väggen är ju röd, något fasansfullt måste ju 

ha skett. Texten berättar att vad som hände innan var att en person som menstruerat råkat nysa. Att 

använda inkluderande du-form i texten gör att vi ska känna igen oss i händelsen. Vi ska skratta lite 

rått åt hur det är att ha mens. Vanlig trope inom visual kei är skräckfilmer och gore, det finns otaliga 

låtar och musikvideos inom denna genre.65  

 

Nio olika bilder av samma person. De är numrerade 

och visar nio olika känslouttryck, varav samtliga 

tolkas som negativa, en blick som kan uppfattas 

ifrågasättande eller stirrande, trötthet och 

uppgivenhet. Texten ber oss välja en av känslorna 

som passar bäst in i hur ”fucking done ”en är idag. I 

sista bilden så dricker Die en öl på ett som jag tolkas 

han för att fly ifrån denna dag.  

 

 

 
Meme 8 

8.3 Fandomen 

Denna kategori handlar om visual kei-fandomen. Det är 28 st memes varav en finns även med i 

”Fanservice och i shipping” kategorin. Flera av memesarna talar om hur det är att vara dedikerat fan 

i både glädje och motgång. 3 st memes skämtar om personer inom fandomen som inte upplevs som 

tillräckligt kunniga. 

 

64   Badkarskanten kanske är otydlig för dem som inte sett musikvideon som bilden är tagen ifrån,”Akai 

Bathroom/赤いバスルーム” av SCAPEGOAT. Akai är färgen röd på japanska.  

65  Gore, även kallat Splatter är en genre inom skräckfilm med tyngdpunkt på överdrivet våld och blod. Tonen är 

ofta humoristisk. 
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Meme 9 

Sex bilder på två personer i närbild. På höger sida är det en person med mörkt hår och på vänster 

sida en annan med ljust hår. I varje bild visar båda starka känslouttryck, allt från skratt, till att t.o.m. 

stoppa en pistol i munnen. Texten förklarar de starka känslorna, det handlar om svårigheten att 

förklara vad visual kei är för andra. Jag läste först memen som flera olika känslouttryck, jag 

reflekterande inte över att det var två personer, utan läste deras uttryck som om de visade på hur det 

känns att förklara hur det är att vara ett fan. Säkerligen är anledningen till denna läsning att 

Yoshiatsu sångare i DADAROMA och Aki sångare i Arlequin är artister som jag kopplar till visual 

kei, och därmed fick de båda representera fanet. Men när jag läste dessa bilder ovanifrån från 

vänster till höger så går de även att läsa som en dialog mellan två olika personer, där den första 

mörkhåriga försöker förklara för den andre ljushåriga vad visual kei är och vi får läsa in känslorna i 

hur detta samtal förlöper.  

 

 

 

             

 

 

 

 Meme 10 
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En person med färgglada och randiga kläder poserar med ena handen framför ansiktet. Kläderna, 

smyckena, sminket samt posen visar tydliga tecken på japansk street fashion.66  Bakgrunden tolkar 

jag som ett tonårsrum pga. t.ex. klotter på enda väggen bakom personen. Personen lutar sig lite fram 

emot kameran och det är möjligtvis en webbkamera som används. Kläderna, posen och hela 

inramningen ger uppfattning att det är ett dedikerat fan av visual kei. Texten talar dock emot detta 

antagande. Det är ett påstående som inte stämmer. David Bowie har aldrig kopierat visual kei, det är 

nog snarare tvärtom.67 Då det bara är en person på bilden så tolkar jag att det är hen som säger 

påståendet. En person som med sina attribut visar sig vara en visual kei fan är egentligen inte så 

insatt. Personen är alltså en s.k. "poser" en person som vill upplevas cool, men egentligen inte har 

särskilt mycket kunskap och intresse i visual kei. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Meme 11 

 

66  Decora kei samt Oshare kei som främsta inspiration 

67 Aldrig sett så många japanska artister reagera på twitter angående en västerländsk artist bortgång som Bowies 
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Tre av fyra bilder föreställer Jesus. Den första är en ljushyad Jesus med gyllene stråk i sitt hår och 

skägg. På andra bilden har han mörkare hudton samt mörkare hår och skägg. Den tredje har 

asiatiska drag. Dessa tre bilder är målade och framställda så att de upplevs komma från olika delar 

av världen. Den fjärde bilden är en svartklädd person med svart och blått långt hår. Hens pose är 

den välkända ”Jesus på korset”. Bakgrunden är röd med samt med någon typ av geometriskt 

symmetrisk symbol bakom korset. Symbolen associeras till riter och häxeri. I förgrunden ses 

uppsträckta händer mot personen. Texten hjälper oss att läsa ihop bilderna som om alla handlar om 

Jesus. Skaparen har alltså höjt upp sin artist, Mana i Moi Dix Mois, till samma nivå som Jesus. 

Skaparen har till och med påstått i texten att Mana är Jesus, fast i en annan kulturell kontext.   

8.4 Romantik 

Som det Jenkins och Busse noterat så är en stor del av verken skapade inom temat romantik. Jag ser 

att det stämmer även för med visual kei memes.68 Romantik är en genre som handlar om att fansen 

läser in olika fantasier i bilderna och uttrycker dessa i memesarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meme 12                                                                             Meme 13  

 

68  Jenkins, 2011, s. 238; Busse, 2017, s. 46 
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Jag väljer att analysera dessa två memes tillsammans för de är ur en serie av åtta, men av 

utrymmesskäl och för att få fram min poäng räcker dessa två.69 En person sitter och ligger på ett 

skrivbord och poserar med dator och tangentbord.  Antagligen är det en slump att dessa datorer får 

vara rekvisita i skapandet av dessa bilder. Jag tolkar utifrån bildkvalitén att ursprunget till dessa 

bilder är sk. Chekis. Det är mini polaroidbilder som tas av artister innan en konsert och säljs till 

fansen och det fungerar ungefär som samlarkort och är lukrativa. Framförallt de mest inbitna fans 

går på så många av bandets spelningar att de redan har all merchandise är dessa bilder unika samt 

tagna samma dag som spelningen är.  Det är alltså bilder tagna backstage i scenkostym. Målet är att 

skapa bilder som säljer. Poserna må vara konstlade men inte särskilt utmanande. Den vanliga visual 

keiposen med handen framför ansiktet samt blicken skulle kunna läsas som inbjudande. Texten ger 

en mer sexualiserad tolkning, som skämtar om att det är en dator om är rekvisitan. Då det endast är 

en person på bilden så tolkar jag det att det är hen som säger dessa påståenden och därmed flirtar 

med en som läsare.  

8.4.1 Cute guy/girl 

En stor del av memes inom ”Romantik” är där skaparen kommunicerar hur snygg hens favoritartist 

är. Jag har valt att belysa med de som sticker ut extra för att de har skapat en egen memes genre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69  Den som ändå är nyfiken på den andra sex kan hitta dem: studyofvisualkeimemes.tumblr.com 
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Meme 14–15 

Två olika versioner av visual kei motsvarigheten till ”He/she will never have a girlfriend”. Den 

första är mer trogen ursprungs-memen. Uppe i vänster hörn är det en bild på en artist när hen var 

ung. Nästa ruta är en enkel tecknad figur som säger ”Han/hon kommer aldrig får en 

flickvän/pojkvän ”70 Nästa bild är en nutida bild på samma artist och den tecknade figuren reagerar 

med att spotta ut sina flingor.  

Den andra memen är en utveckling, en evolution inom denna genre, där har skaparen lagt till två till 

steg genom att på vänster sida visa upp två extra bilder på hur snygg artisten är nu, och på vänster 

sida ännu starkare reaktioner av figuren med flingor.  

Dessa tillhör självklart även kategorin ”Memes av memes”, vars principer jag kommer undersöka 

djupare längre fram71 

 

                                                                                     

Meme 16 

En annan vanlig meme är” Get you a man/woman who 

can do both”. Två bilder, till vänster ser vi en person 

med svart smink runt ögonen, och gröna dreads. 

Personen har svarta lackkläder och ett upp och nervänt 

pentagram i pannan. Detta gör att vi tolkar in personen i 

en hårdrock och black metal-genre. På bilden till höger 

ser vi en person med långt rött hår och långa ögonfransar. Kläderna är ljust rosa och fulla av 

rosetter. Detta kan tolkas som flickigt, gulligt och docklikt. Det upplevs vara en stor kontrast mellan 

dessa personer men texten avslöjar att det är samma individ.72 

 

8.4.2 Fanservice och shipping  

Fanservice är när två artister närmar sig varandra på ett sexuellt sätt. Ofta görs detta på scen eller 

vid olika fotosessioner. Dessa bilder delas vanligtvis inom fangemenskapen för att visa på  fantasin 

 

70   Denna tecknade figur är vanlig inom memes och heter Cereal Guy knowyourmeme.com/memes/cereal-guy 

71   knowyourmeme.com/memes/he-will-never-have-a-girlfriend Läst 2017.11.28 

72   knowyourmeme.com/memes/get-you-a-man-who-can-do-both Läst 2017.11.28 
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att de två artisterna är ett par. Det kallas ”shipping” och är vanligt inom många fandoms.73 Shipping 

handlar om att en som fan fantiserar om ett par och deras relation.  

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meme 17 

Tre bilder, två i överst med ett tredje under. De två översta bilderna kallas för fanservice.  Båda 

visar två bandmedlemmar som är nära varandra fysiskt, det upplevs som att de kramas. Bilden 

under är på den ensliga trummisen Kai som inte får vara med. Känslan förstärks med pålagda 

emojis runt texten, då paren har hjärtan och Kai har ett regnmoln över sitt namn. Att skaparen har 

valt att kalla ”paren” med en sammanslagning av deras namn. (Reituki= Reita + Ruki och Aoiha= 

Aoi + Uruha) förstärker känslan. Detta är vanligt inom en fandom att ge verkliga och imaginära par 
 

73 urbandictionary.com/define.php? term=Shipping Läst 2017.12.07 
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ett s.k. ”shipping namn”, ett av de mest välkända inom mainsteam kulturen är ”Brangelina” för 

Brad Pitt och Angelina Jolie.74  

 

Meme 18                                                                             Meme19 

 

Ett vanligt meme är ”My/Your crush” Det är alltid sex bilder med favoritartisten uppe i vänster ruta, 

och en bild som ska föreställa skaparen/läsaren nere i högra hörnan, och alltid en nidbild på en icke 

cool person. De andra fyra rutorna fylls av är fyra individer som på något sätt har en tänkt relation 

med favoritartisten. Att många väljer att skapa memes i just denna form är antagligen för att 

skaparen enkelt kan visa upp sina relationsfantasier kring artister.  

Den första memen ingår artister från samma ursprungsmaterial som är bandet MEJIBRAY. De som 

följer bandet på sociala medier vet att alla dessa personer existerar inom artistens omkrets och inte 

bara i skaparens fantasi. Till och med nidbilden av trummisen i bandet är alltså tagen från samma 

ursprungsmaterial. De har alltså alla en verklig relation med förälskelsen. Skaparen har lekt med 

tanken ”Vad som egentligen pågår bakom kulisserna” och tänk om de egentligen har dessa 

relationer med varandra.   

 

74   urbandictionary.com/define.php? term=Brangelina Läst 2017.11.28 
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Den andra memen är en typ av crossover fanfiction. Förälskelsen i denna meme är Akira, sångerska 

i bandet DISACODE och samtliga andra är artister från andra band. Här finns inte samma 

verklighetsförankring i fantasin som förra exemplet. Vi vet inte om dessa personer känner varandra 

eller har träffats i verkligheten.  

 

8.4 Kunskapsbehov och Internskämt 

70 av de insamlade memes gör påståenden om ett band eller en artist. 44 kräver att en har kunskap 

om ursprungsmaterialet för att förstå memes till fullo. 29 kräver dessutom yttligare kunskapslager 

av läsaren för att  förstå  fandomens internskämt och troper. De är helt enkelt memes av invigda 

som en gåva till gemenskapen på nätet för andra invigda. 

 

 

 

 

Meme 20               Meme 21                                                                                                                                                        

 

Gordon Ramsay att används inom memes.75 Han är välkänd för att ha ett hetsigt humör och vara 

perfektionist inom matlagning. The GazettE är ett av de största visual kei banden och har därmed en 

stor fanbase. Deras gitarrist Uruha kallas ofta av fans för "Ducky" på grund utav att han ofta gör en 

 

75  knowyourmeme.com/memes/people/gordon-ramsay Läst 2017.11.28 
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så kallad duckface på fotografier. Utan den kunskapen är det svårt att förstå skämtet med textrad 

från "Rubber ducky song" från Sesame Street.76 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

      Meme 22 

En burk med Aioli där någon har klistrat in bilder på artister. Många undrar säkert vad det roliga är. 

Jag med, innan jag tittade efter noga och såg att det står Aiolin, vilket är namnet på ett band. De 

inklistrade bilderna är på medlemmarna i Aiolin. Det står att det är Organic Aiolin Sauce, vilket kan 

tolkas på två sätt. Sauce är ett slanguttryck som menar att en person är attraktiv, har snygg stil och 

bra självförtroende.77  Det kan även tolkas som organisk ”sås” från bandmedlemmarna, betraktaren 

får själv dra sin egna slutsats.  

                                                                     

8.5 Memes av memes  

Intertextualitetens kräver flera lager av förståelse för att ge memes en rättvis tolkning. Först krävs 

det kunskap i ursprungsmaterialet, sedan ett lager av kunskap om troper som florerar inom visualkei 

fandom samt de troper som florerar inom allmänna fandomgemenskaper. Nu kommer vi till 

ytterligare ett lager som florerar inom själva memes värld.  Samtliga memes, inom 

 

76  Denna meme har en till intressant aspekt. Personen på bilden är inte Uhura i The GazettE, utan en bild på ung 

Kaoru i Dir en Grey. Troligen har mememakaren trott att det är Uhura för de är förvillande lika på denna bild, även jag 

blev lurad tills jag läste kanjit på vänstra nedre hörnet.  

77  urbandictionary.com/define.php? term=sauce Läst 2017.12.25 
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fandomgemenskaper och övriga bygger på en kanon av andra memes. Dessa memes   visar denna 

aspekt tydligt.  

 

 

 Två bilder av samma person i halvprofil. Vi ser en mikrofon i   

nederkant av bilderna så vi förstår att personen blir intervjuad. 

På översta bilden lutar personen huvudet ner mot mikrofonen. 

Där får hen en fråga. Nästa bild har personen lyft upp huvudet 

och tittar, antagligen, på den som intervjuar.  Även om vi vet att 

personen är Die i Dir En Grey och detta är screenshots från en 

intervju då bandet lanserade singeln ” Utafumi / 詩踏み” så är 

det svårt att förstå skämtet.  De invigda känner till att J-rockare 

ofta twittar bilder på katter, men kopplingen är långsökt. Även 

den som har djupt kunskap inom visual kei och fandomens 

troper har svårt att förstå vad denna meme syftar på.  

     Meme 23 

Men med memen ovan så blir skämtet förståeligt. Skaparen av 

Die versionen har antagligen tagit screenshots av intervjun och 

sett likheterna till katten.  De memen är en remix av de 

ursprungliga memen med katten. 

 

 

 

 

 

      Meme 24 
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                                                                 Meme 25                                                                                    Meme 26  

Texten antyder att namnet på personen på bilden borde rimma på det hen är på. Eftersom frågan är 

på engelska så antar vi att vi föremålen, på engelska. Första memen är Ruki (The GazettE) on a 

Cookie den andra är Tatsuki (SCAPEGOAT) on Tzatziki. Dessa memes skapar en interaktion där 

en del aktörer skrattar. De visar på och stoltserar med sin kunskap. Dock avslöjar de inte svaret i sin 

kommentar. Andra ställer frågan, vem är det? Vilket tvingar aktören att exponera sin okunskap. 

Beroende på ens ställning i gruppen kan detta upplevas som positivt eller negativt.  

Elf on a Shelf är från början en barnbok och memes med figuren från boken började dyka upp på 

internet runt 2011.78 Dessa bilder utvecklades, förändrades och skapade nya ideér och narrativ tills 

december 2016 då de första ”You-ve heard of elves on shelf”-memesen dök upp. 

9 Tolkning och resultat 
 

9.1 Den Visuella kulturen inom visual kei memes. 

Under detta avsnitt ska jag försöka besvara frågeställningen: ”Hur uttrycks visual kei memes som 

en visuell kultur?”   

Jag börjar med att titta övergripande på estetiken inom Visual kei memes. Där kan vi avläsa att 

utformningen är enkel, det finns receptivitet i val av layout.  Aktörernas syften är inte att skapa 

något visuellt tilltalande utan det är idén som prioriteras i skaparprocessen. En aspekt av memes är 

att de ska skapas och delas snabbt. Om inte memesgeneratorer används så är flera skapade av 

screenshot från tex ett twitter inlägg.  Eller så har kreatören lagt till text via bildredigeringsprogram 
 

78   knowyourmeme.com/memes/elf-on-the-shelf 2017.11.28 
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som gimp eller paint. För att förstå syftet djupare applicerar jag Busses fyra principer när det gäller 

fanfiction och resonera hur de kan tillämpas på dessa memes.79 

1 Fragmentaritet: Memesarna tenderar att vara en del av pågående samtal. Ett enskilt meme kan var 

en del ett eller flera samtal, diskutera åsikter kring en artist, vara en del av en fantasi samt svara på 

andra memes.  

2 Intertextualitet: De är intertextuella då de är beroende av ursprungsmaterialet samt dess 

fangemenskap som det är en del utav.  Skaparen kan tala om vardagliga upplevelser genom ett 

visual kei meme och samtalen kan handla samtidigt om både den privat personliga sfären som om 

den gemensamma fandomen's sfär.  

3: Performativitet: Memesarna är performativa då deras syfte är att vara en interaktion som 

förstärker de sociala banden inom fangemenskapen. 

4 Intimitet: Dock visar inte memsen på lika hög grad av sexuell öppenhet och sårbarhet som 

fanfiction uppvisar. Intimiten är i memesen där en aspekt mer humoristisk form. För Visual kei 

memes, och memes generellt, tenderar just humor vara en viktigare aspekt. Därmed anser jag att 

den fjärde aspekten är: Underhållning istället för Intimitet.  

 

9.2 Fandom som gemenskap 
 

"'Cause you are beautiful.  

Your scars are beautiful, like the jade.  

You still shine, when you sink into the sea. "80 

  

I denna del kommer jag att försöka svara på frågeställningen: Hur möjliggör en ungdomskultur som 

visual kei olika former av identiteter?   

En kan tolka meme 1 och 2 som en reklampelare för vad Visual kei är, kanske för att värva fler in 

på den ”rätta vägen”. Många fans skämtar just om att visual kei är någon större nästintill religiöst. 

Ett tydlig exempel är meme 11. Otillgängligheten skapar även en mystik vilja att vara ordentligt 

 

79  Busse, 2017 s.46 

80  Yoshiki, ”Jade” av bandet X-japan. Skivbolag EMI, release datum: June 28, 2011 
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invigd, som om fandomen vore en sekt. Att jämföra idoliserande med religiositet är inte helt 

lösryckt om för den som någon gång varit på en rockkonsert. Den euforiska känslan kan lätt 

upplevas som andlig och spirituell. Musik är ett stöd för många människor i sin vardag, och idol är 

ju ett ord som har sina rötter i just gudaavbilder. Många bands låttexter handlar om mental hälsa, 

kärleksbekymmer, konflikter och andra livsproblem. Det blir som om ens band förstår en och blir 

som en stöttepelare i ens vardag. Musiken är därmed något en kan vända sig till för att få stöd när 

en behöver det som mest. Precis så som många religiösa finner stöd i sin tro.  

Memesarna delas i facebookgruppen för att skapa social interaktion med andra i gemenskapen. Ofta 

berättar de hur en som fan bör vara. I kategorierna Fandomen och Internskämt förstår vi att hög 

status i gruppen får den aktör som är mest kunnig i ursprungsmaterialet samt förstår sig på 

fandomens troper och får extra pluspoäng om hen är kunnig inom de senaste internet skämten. Det 

krävs en livsstil som gör att en kan lägga ner mycket tid på sin fandom. Då banden till största del 

sjunger på japanska så krävs det även tillgång till språket, eller att vara så pass insatt för att kunna 

hitta bra översättningar. Just ovanligheten, mängden av obegripliga företeelser för icke invigda är 

en del av själva fangemenskapen. Det är på många sätt inkluderande, att det bara kräver ordentligt 

intresse, men vid vidare analys inser en hur mycket tid som krävs för att underhålla detta intresse. 

Det exkluderar alltså de som har en mer krävande livssituation, eller ej har abiliteten att förvalta 

denna kunskap som t.ex. lära sig ett nytt språk. 

Tydligast påvisa en medelklassnorm i meme 6. I facebookgruppen så är de fem länder störst 

representation: USA, Mexico, Filippinerna, Tyskland och Japan. Självklart varierar tillgängligheten 

till internet inom dessa länder.81 Även om tillgängligheten till internet är god så finns flera orsaker 

till exkludering. En amerikansk undersökning visar att hushåll med högre årsinkomst än 75 000 

dollar delar/skapar tre gånger så mycket material på internet som hushåll med mindre än 30000 

dollar.82 Förutom tillgänglighet till Internet på arbetsplatsen så nämns representation som anledning 

till denna snedfördelning. Det innebär att ur ett intersektionellt perspektiv kan en förstå att 

medelklassens norm är dominerande och det är den som återskapas.  

Att skapa isolerade världar där vuxna är uteslutna är inget nytt. Som Södergård säger: ”Ungdomar 

har alltid samlats på ungdomsgårdar, cafeér och torg där de utestängde vuxenvärlden med egna 

 

81  Admin delade gruppens statistik. Fältanteckning 26.01.2017 

82 Jenkins, 2011 s. 221. 
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kulturella uttryck och kodspråk.”83 Nu är visual kei inte en ren ungdomskultur då fandomen har 

existerat sedan slutet av 80-talet, men subkulturen behåller på många viss sitt ungdomliga ursprung 

även om flera i gemenskapen är vuxna numera. Men eftersom unga personer oftast har mer fritid 

och färre ansvarsområden i det vardagliga livet så domineras nätverksgemenskapen av unga 

personer. 

9.3 Socialt kapital och identitetsskapande.  

Vid analyserar den mest populära kategorin "Livet" så kan till synes banala saker som att inte vara 

sugen på den maten en har hemma eller var ”fucking done” upplevas rätt triviala. Men att dela dessa 

memes och få medhåll om ens vardagsbekymmer skapar goda sociala band inom gruppen och gör 

det möjligt att tala även om företeelser som rör sig utanför fandomen. Många ungdomar upplever 

sociala nätverk som en plats där de kan skapa och återskapa medbestämmande och individuell 

frihet, något som de saknar i sitt övriga liv.84 Att sitta bakom skärmen ger möjlighet till intimitet.85  

Jag har noterat är att flera aktörer i facebookgruppen har ett sekundärt konto.86 Detta sekundära 

konto gör att de själva kan bestämma hur deras profil skall tolkas som en identitet på facebook utan 

undrande och ibland dömande blickar från sin sociala omvärld som existerar i den fysiska världen. 

Det blir ett experiment med identiteter och en kan skapa och omskapa sig själv utifrån hur en vill 

uppfattas. Många av dessa konton byter namn, profilbilder, och personlig information ofta ungefär 

som om aktören testar nya kläder. På så sätt kan ungdomarna särskilja sina privata facebookprofiler 

från den där familj och släktingar har inblick och på så sätt även våga ta kontakt med nya personer 

över hela världen. De presenterar sig i gruppen och frågar efter vänskap och chatt med likasinnade. 

Detta särskiljer sig från Södergårds informanter som mestadels kommunicerade med personer de 

redan känner off keyboard.87  Jag antar att anledningen är att hennes studie gjordes 2003 och 

numera är personer mer vana vid sociala nätverk, samt hennes informanter hade endast ett 

huvudkonto, och ämnet särskiljer sig i övrigt. 

 

83  Södergård, 2008 s.  6. 

84  Linde, Jessica & Lindgren, Simon. ”Sharing is caring -Fildelningskultur. subpolitik och nya rörelser” i Unga 

och Nätverkskulturer- Mellan moralpanik och teknikromantik, Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:12. Stockholm. 2007 s 

115–130. s. 125 

85  Lindgren, Simon. ”Mellan moralpanik och teknikromantik” i Unga och Nätverkskulturer- Mellan moralpanik 

och teknikromantik, Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:12. Stockholm. 2007 s.7–15. s.10 

86  Det som gör att jag antar detta är namn som är sammansatta av artisters namn, profilbilden är ofta tecknad 

eller på en artist. Dessa konton har ofta även större anonymitet än andra, då aktören ej fyllt i information om dess liv.  

87 Södergård, 2008 s. 9 
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"Socialt kapital är ett begrepp som använts för att beskriva sådana gemensamma resurser som finns hos 

människor som ingår i samma nätverk. Dessa resurser betraktas som ett kapital vars avkastning kommer 

medlemmarna i ett nätverk till godo just för att de tillhör detta nätverk." 88   

Socialt kapital är alltså handlingar som skapar starka band inom en grupp. Vad enskilda aktörer gör 

på nätet att de övar på att vara med och bidra till socialt kapital.  En till synes banal sak som att dela 

en visual keimeme om sin favoritartist i en facebookgrupp är alltså ett tryggt sätt att öva på 

handlingar som bidrar till socialt kapital. Detta är vad Busse skriver om att fanfic är mer som en fest 

på en bakgård, där du även deltar i diskussionerna som förs kring ditt verk.89 Men även att du vet att 

det är en publik som du känner dig trygg med och vill umgås med.  Att göra en meme och dela den 

är som att ge en gåva till gemenskapen som bidrar till att stärka de sociala banden inom gruppen.  

10 Slutdiskussion 
Som slutdiskussion kommer jag resonera kring hur memes kan användas inom bildundervising.  

Enligt kursplanen är ämnet bilds syfte att elever ska utveckla kunskaper om hur bilder skapas. Det 

ska även uppmuntra elever till att utveckla sin kreativitet samt intresse för att skapa visuell kultur. 

De ska även få en förståelse för hur bildkunskap utformas i olika medier och kulturer, både 

historiska och nutida.90  Bara genom att läsa detta kan jag se hur relevant ett arbetsprojekt om 

memes inom bildämnet kan vara. Dels så är det ett verklighetsförankrat tema som talar till elevernas 

vardag och bilder de konsumerar och skapar. Bildämnets uppdrag handlar numrera mindre om att 

lära ut tekniker till att kunna teckna mimetiskt och mer om att träna upp förmågor att kunna tolka 

och kommunicera visuell kultur inom en rörlig värld. Idag så arbetar bildlärare ofta med digital 

teknik på ett klassiskt vis.91 T.ex. görs det parafraser genom att använda gimp och andra enklare 

bildprogram. Många bildlärare är fast i att lära ut hur en gör fina bilder, vilket utgör starka 

traditioner inom bildämnet, men där är vi i en brytningspunkt idag. Gauntlett skriver att de 

amatörskapade verken på nätet lätt kan upplevas enkla, dumma och primitiva, vid jämförelse med 

professionella.92 Men vid närmare betraktande möts en av komplexa aspekter som är långt ifrån 

primitiva. Och det kan vara en anledning till bildlärares motstånd mot att arbeta med memes då de 

 

88  Ibid s. 7 

89  Busse 2017, s 52. 

90  Skolverket. Lrp 2011 s. 20 

91  Detta är baserat på mina vfu-platser, mina klasskamrater delade erfarenheter samt olika grupper på facebook 

för bildlärare 

92  Gauntlett, 2011, s.83 
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inte anses bära på ”god smak”.93 Det grova uttrycket ger dock frihet till tanken att våga skapa och 

dela själv. De som skapar blir även bättre konsumenter av sociala medier och dess olika uttryck.94 

10.1 Memes och samtidskonsten 
Traditionellt brukar i bildämnet arbetsområden inom konsthistoria anses vara viktig kunskap, dock 

har jag uppfattningen att få lärare anser att samtidskonsten har samma vikt. Jag ser det som en del 

av skolans demokratiansvar att ge alla elever möjlighet att möta konst som skapas i deras livstid. De 

är ju en generation som kallas "Digital natives" vilket innebär en generation som växer upp med den 

digitala aspekten av vardagen som en självklarhet.95 Här utgör memes en bra infallsvinkel, då det är 

något som ungdomar känner till och är ett format som arbetas med inom samtidskonsten som inom 

diskursen Postinternet.96 Där förs en diskussion om mänskliga beteenden inom och anpassning till 

internets vida utbredning i vår tillvaro. Samtidskonstens styrka är just att den problematiserar sin 

samtid och livet på internet är ju lika reellt som den fysiska världen. Ett exempel är utställningen 

Mozart’s Ghost på Göteborgs konstshall där konstnärer arbetat med selfies, instagramfilter, digitala 

rum och även memes.97 Vida Lavén är en konstnär och poet som använder sig utav memes som 

konstform där hon ifrågasätter vad äkthet är och arbetar språkligt med "det personliga är politiskt"- 

traditionen inom feminism.98 Ett annat exempel är Ryan Trecartin videokonstverk Trill-ogy Comp 

(2013) som ställdes ut på The new human på Moderna Museet.99 I verket möter en flera överdrivna 

internetpersonas och frågor kring internet och dess gemenskaper ställs och hur det påverkar oss som 

människor. Båda problematiserar hur vi återskapar oss på nätet som egna varumärken, med selfies 

och tillrättalagda bilder. En värld där en uttrycker sina personliga upplevelser genom en dråplig och 

rolig meme eller fabricerar en lyckad fasad.  

 

 

93  Ibid s.84 

94  Ibid. s 94 

95   en.wikipedia.org/wiki/Digital_native, läst 2018.01.05 

96  en.wikipedia.org/wiki/Postinternet läst 2018.01.05  

97  konsthallen.goteborg.se/utstallningar/mozarts-ghost. Utställnignen pågår mellan 2017.12.09-2018.04.15  

98  instagram.com/lamonteyunglean 

99  modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/the-new-human pågår mellan 2016.05.21– 2017.03.05 
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10.2 Arbeta med deltagarkultur inom bildämnet. 

En infallsvinkel till memes är deras form av deltagarkultur. Memes essens är att den imiterar och 

bär på mer eller mindre välkända troper. Under vår examensutställning på Konstfack så höll min 

karaktär #looli i ett samtal om hur en kan arbeta med deltagarkultur inom bildämnet. Vi talade om 

svårigheter och lösningar på dessa. Många gånger en arbetar med deltagarkultur så görs det i den 

klassiska formen av grupparbeten. Många hade erfarenheter av att delas in i grupp med uppgiften att 

gemensamt göra ett arbete. Det finns både fördelar och nackdelar att arbeta i denna form. En fördel 

är  att öva på att arbeta i grupp, men en nackdel är att de individer som inte är inkluderade i klassen 

ofta behåller denna roll även i grupparbetet samt att svårigheter uppstår med fördelandet av 

arbetsuppgifter. En fråga som flera deltagare tog upp var hur en ska göra så att alla vill och känner 

sig inkluderade. Hur får vi alla att delta? Vi diskuterade gemensamt fram ett sätt att jobba på som 

skulle kunna vara inkluderade. Det var att arbeta med memes sätt att omformas och appropriera. En 

person skapar en bild, en tar en kopia på denna som nästa person har som ursprungsmaterial, som 

sedan i sin tur kopieras till nästa. Detta innebär att flera bilder har flera skapare. Detta sätt gör att de 

som har svårare med grupparbeten ändå kan arbeta med sitt för sig. En kan även dela in klassen i 

olika stödgrupper som gör enskilda verk, men att gemensamt tema som styr deras verk. De kan 

starta arbetsområdet med att brainstorma ideér då flera hjärnor är bättre än en. Ideérna som skapas 

under brainstormingen kan alla i gruppen använda om de vill till sina enskilda verk. De ska även 

under arbetets gång sitta kvar bredvid varandra för att på så sätt skapa en grupp att vända sig till för 

stöd. På så sätt har de idé stöd från fler men kontroll över sitt egna arbete.  Parafrasen är ett vanligt 

arbetsområde inom bildämnet och att arbeta med meme är ett sätt att uppdatera denna traditionella 

bilduppgift. 

 

När en som lärare väljer att arbeta med memes och digitala sociala världar så finns det ett par saker 

som kan vara bra att tänka på. Precis som Vigmo och Lantz-Andersson beskriver i sin undersökning 

så skapas det en dynamik mellan framförallt två kommunikationsformer, det som de kallar för den 

främre och den bakre. Ungdomar är vana att kommunicera på nätet och det sättet att uttrycka sig på 

där skiljer sig ifrån sättet en talar med lärare och andra elever inom skolans väggar. De är vana att 

inom den diskursen skämta, vara ironiska och inte ta något på allvar. Vid ovana att växla mellan 

dessa former så kan missförstånd uppstå. Uppgiften är att ta formen på lika stort allvar trots att den 

upplevs vardaglig och humorbaserad. Därför tror jag det är av vikt att lärare styr denna uppgift 

antingen med vilken bild de arbetar med, eller med innehållet i budskapet. Jag tror även att en kan 

använda ironi och humor och ändå arbeta med tyngre frågor, varav flera står i läroplanen. Memes 
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har sedan begynnelsen används på detta sätt. Ett exempel är hur memes användes som 

åsiktsspridare under valet i USA's 2016.100  Jag upplever det relevant att för framtida forskning att 

undersöka hur digitaliseringen av skolan manifesterar sig i bildämnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

100  knowyourmeme.com/memes/events/2016-united-states-presidential-election Läst 2017-12-26 
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Bilaga - visuell gestaltning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collage ur Utställningens katalog. ( Konstfack 8 till 12 januari 2018) 
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#looli 

Som komplement till uppsatsen så valde jag att undersöka deltagarkultur på nätet. Jag ville skapa en 

figur som uppenbart var fiktiv och bjöd in till interaktion. Då Visual kei ingår i japansk populär 

kultur så valde jag att stanna inom denna genre.  Den första egenskapen jag gav henne var 

lekfullhet. Jag ville även att hon skulle upplevas vara en imaginär karaktär. Fiktiviteten skapar 

frihet, oron för att såra en imaginär figur är ju mindre. Därför blev inspirationen till hennes 

framförallt ifrån j-popidoler som Kyary Pamyu Pamyu och japanska street fashion rörelsen Decora 

kei. Begreppet "Kawaii" innebär mer än bara sockersöthet. Det finns även tuffhet och skevhet 

inbyggd i det begreppet. Jag tog även in begreppet gurlesk, som dök upp på 90-talet inom riot girls 

rörelsen i USA.101 Inom feministiska kretsar hade det tidigare varit vanligt att anamma maskulinitet 

som uttryck för att befästa sin makt. Gurlesk handlar dock om att anamma femininet och framförallt 

den överdrivna femininiteten tillsammans med det groteska blir ett sätt att göra motstånd.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#loolis föräldrar. Från höger till vänster: KATANA staff i butiken 6% DOKIDOKI, Kyaryu Pamyu Pamyu screensshot 

från MV Candy Candy, Meto trummis i bandet MEJIBRAY, Serveringspersonal i Kawaii Monster Café Harajuku, 

Sailor Barbie av Joanna Häggblom.  

 

 

101 feministisktperspektiv.se/2017/04/11/gurlesken-ger-flickan-revansch; skanesfria.se/artikel/117973 (Joanna 

Häggblom om sin pjäs Sailor Barbie)  
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På så sätt föddes #looli. Jag skapade ett ramverk kring henne med ledorden Återbruk, Deltagande 

och Parafras. Ett exempel är när jag valde tyg till hennes klänning, fick mina vänner på facebook 

vara med i beslutet. Jag återbrukade en gammal internetnick och modifierade det. #looli är en 

blandning mellan Ling och Lööf, som när en skriver för hand utan vertikala streck kan läsas som 

Lool. LOL på internetsslang betyder "Laugh out loud" vilket passar bra in i lekfullheten och det 

gurlekska kitschiga estetiken.102 I varje beslut jag tog var andra inbjudna att ha åsikter och jag 

använde ofta min studiegrupp vid våra handledningstillfällen. Min första tanke var att personer 

skulle ta #looli och skapa fanart i valfritt material och dela sina verk på nätet med #looli och 

#hashtaglooli.  Efter någon månads arbete insåg jag dock att det är svårt att få personer att vilja 

delta. De ville veta reglerna, vilket blev svårt då jag ville att de skulle hjälpa till att bidra till att 

skapa regler. De visste inte vad som förväntades av deras deltagande, vilket var svårt att säga då 

svaret även styr deras val.  Men jag använde mig av facebook och insåg att det är lättare för 

personer att delta när jag gjorde polls och ställde frågor. Om jag styrde mer så vågade de delta mer. 

Tex. fick #looli instruktionen att fota chekis, (polaroidbilder) och därför togs sådana vid varje 

fototillfälle. Jag valde även utifrån efterfrågan skapa ett album med processbilder för att bjuda in till 

#loolis tankevärld.  

      Vid varje fototillfälle av #looli så hade både jag och fotografen samma beslutanderätt. Det blev 

som en lek, vad kan #looli göra? Kan hon vattna en planta med en tekanna? Det blev ett givande 

och tagande som gör att det är svårt att säga vem som äger en idé. Om det inte finns en regissör så 

är alla regissör. Vid varje tillfälle tog vi oss tid att tala om hur denna deltagarkultur upplevdes. En 

av fotograferna är aktiv medlem i Dockhaveri, som är ett kollektivdrivet förlag.103  Vi talade om hur 

en kan skapa verk kollektivt, ett exempel är pjäsen Blomma blad en miljard som flertalet 

Dockhaverister skrev tillsammans och spelades upp hösten 2015 på Ung Scen/Öst.   

Trots att jag inte fick så mycket fanart till #looli gav ändå projektet och karaktären en bra insikt in i 

deltagarkultur. Jag insåg att jag mötte folk och hade samtal om deltagarkultur, vi talade om allt från 

att vara deltagare i en guild i en stor MMORPG-dataspel till att spela på trav ihop med vänner. Jag 

började se att deltagarkultur finns runt omkring oss i samspelet mellan människor som skapar, den 

brukar dock sällan ta särskilt stor notis om. 

 

102 urbandictionary.com/define.php? term=lool Läst 2017.10.22 

103  dockhaveri.se 
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Då själva gestaltningen egentligen är #looli på nätet och deltagarkulturen som skapades där samt 

vid fototillfällena, kan en undra hur en kan representera det som händer i ett utbyte mellan skapande 

personer?  

Jag valde att bara representera #looli med bilder (och karaktären själv) på utställningen den 8 till 

den 12 januari 2018. Jag uppmanade besökare att gå in de olika sociala medierna via sina mobiler. 

#looli höll även i en timmes samtal om deltagarkultur inom bildämnet under vernissagen med ca 8–

10 deltagare.  

Deltagarna fick välja vilka frågeställningar samtalet skulle röra sig kring, och dessa lappar sattes 

sedan upp som spår för resten av utställningen. För att skapa ett rum för samtal så ville jag ha kvar 

en känsla av kravlöshet, så jag inspirerades av lekfullheten och skapade en picknic-område med 

gosedjur som kuddar. Dessa gosedjur är återvunna och några av dem lagades med korsstygn. Då 

platsen för detta samtal var Konstfack gjorde jag en parafras av Kamälgen i form av återvunna 

gosedjur.104 På så sätt knöt jag ihop memes sätt att mutera och omforma befintliga verk med #loolis 

arbete på nätet.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 "Älg i Postformulerat tillstånd" av Linda Shamma Östrand  
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urbandictionary.com 
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