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Abstract 
Denna uppsats behandlar hur olika föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, 

dels i de videos som producerar på internet av karaktären Pewdiepie men också i det material 

fansen genererar. Studien fokusera på en specifik videohändelse, en sekvens där Pewdiepie 

ikläder sig en rosa boa och bland annat säger säger ”It’s not called being gay. It’s called 

being fabulous!” samt vad som görs med denna händelse, hur den remedieras och tas i bruk 

av fansen. Detta har jag gjort genom att studera innehållet och aktiviteten på fyra bloggar. 

 

Det övergripande syftet med studien är att bidra till kunskaper om hur mening görs och 

förhandlas inom unga nätkulturer. Studiens frågeställning är följande: 

 

• Hur skapas föreställningar kring genus och sexualitet i Pewdiepies videos?  

• Hur omförhandlas dessa betydelser i fansens tolkande praktik? 

 

Fokus i undersökning ligger på (de visuella) texterna och hur mening skapas utifrån dem. En 

utvidgad textanalys har gjorts med utgångspunkt ifrån Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys (CDA) och en analysmodell som Simon Lindgren föreslår, kompletterat med 

genusteori som har bidragit med begrepp som används som ”verktyg” i analysen. 

 

Analysen visar att videohändelsen kan ses ge uttryck för en mängd olika och delvis 

motstridiga föreställningar kopplade till genus och sexualitet. Mycket av Pewdiepies 

agerande kan dock sägas vara grundat i en heteronormativ kultur. Detta ger sig till känna 

bland annat genom att Pewdiepie i videosekvensen överdriver och parodierar föreställningen 

om homosexualitet för att på detta sätt påtala att det är en annan sexuell läggning än 

heterosexualitet. Analysen visar bland annat att humor i form av förlöjligande kan spela en 

roll för att upprätthålla traditionella könsroller. 

 

Studie belyser vidare hur fansen i sin (visuellt) tolkande praktik konstruerar, omförhandlar 

och utvecklar positioner i sin respons på den aktuella videohändelsen. En 

tolkningsgemenskap som har framträtt i analysen av bloggarna är slashproducenterna. 

Slashproducenterna gör queera läsningar, vilket innebär ompositioneringar av texter bortom 

heteronormativa gränsdragningar.  
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Avslutningsvis diskuteras vilka pedagogiska tankar som denna undersökning kan aktualisera 

och problematisera. Studien argumenterar bl.a. för att du som lärare genom att inkludera 

bilder och blickar som utmanar rådande normer kan arbeta för att förändra 

föreställningsvärldar och därmed öppna upp för en bredare tolerans.  

 
Nyckelord 
fans, genus, performativitet, Pewdiepie, visuell kulturstudie, Youtube 
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Inledning 
Introduktion 
Användandet av sociala medier präglar vår vardag i allt större utsträckning. Detta förändrade 

medielandskap och dessa nya verktyg omges ofta med högt ställda förväntningar på 

möjligheterna de kan komma att innebära för undervisning och lärande. Utifrån nationella 

skrivningar vilar det ansvar på skolan att utveckla elevernas mediekompetens. Samtidigt är 

detta ett område där lärande till största del sker i så kallade informella lärmiljöer och från 

skolans och lärarnas håll saknas det ofta utvecklade strategier och grundade exempel för hur 

undervisning inom detta område skall bedrivas. Dessa utmaningar har jag att förhålla mig till 

i mitt arbete som mediepedagog. Detta menar jag ställer krav på att ha en närhet till ungas 

kulturuttryck men också att kunna distansera sig och formulera en kritisk pedagogik som 

ställer elevens meningsskapande i centrum. 

 
Bakgrund 
Mediekonsumentens förändrade roll 
Traditionellt har förståelsen av processer inom masskommunikation utgått ifrån en modell för 

envägs-kommunikation. Ett meddelande sänds från en avsändare till en mottagare, som oftast 

utgörs av en stor, relativt odifferentierad publik.  

 

Populärkulturkonsumtion kan dock betraktas som en kreativ verksamhet, vilket kan sägas 

vara en gemensam utgångspunkt för den ungdomskulturforskning, som utvecklades kring 

1970-talet med cultural studies som grund.1 En samtida syn på mediekonsumtion lyfter alltså 
fram aspekter som deltagande och meningsskapande i allt större utsträckning. Dessa former 

av interaktion och meningsskapande som sker i relation till medietexter är vad 

medieteoretikern Henry Jenkins kallar för participatory culture: ”in which the fans and other 

consumers are invited to actively participate in the creation and circulation of new content”.2 

 

Jenkins har spelat en central roll i hur akademiska förhållningssätt kring fandom och 

fankultur som ”studieobjekt” utvecklats.3 Hans forskning utgår från medieanvändarna själva 

                                                
1 Lindgren, Simon (2005/2009), Populärkultur: teorier, metoder och analyser. Stockholm: Liber. 
2 Jenkins, Henry (2006a), Convergence Culture: Where old and new media collide. New York: New 
York University Press. 
3 Henry Jenkins ”pionjärverk” inom detta område är; Jenkins, Henry (1992), Textual poachers: 
television fans and participatory culture. New York: Routledge. 
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och studerar hur deras (nya) medievanor förändrar betydelsen hos både gamla och nya 

medier. Jenkins beskriver med hjälp av begreppet konvergenskultur hur bland annat den 

sociala webben inneburit ett paradigmskifte.4 Berättelser flyter över mediegränserna – med 

möjlighet att konsumeras via olika plattformar och via kommunikationskanaler som är 

samägda eller sammanflätade på intrikata sätt. De etablerade massmedieföretagens innehåll 

framträder sida vid sida med det innehåll som amatörer och fankultur skapar. Youtube är ett 

belysande exempel på detta. 

 

Den förståelse av den samtida mediekulturen som Jenkins forskning banat vägen för vill 

alltså betona medskapande aspekter av kulturproduktion. Mediekonvergens, deltagarkultur 

och kollektiv intelligens blir här centrala begrepp.5 Denna studie skall titta närmare på de 

meningsskapande praktiker som Youtubefenomenet Pewdiepie inbegriper. 

 
Pewdiepie 
Pewdiepie (uttalas pjudipaj) är alias för den svenska ”gamern” Felix Kjellberg. Han har nått 

ett enormt stort genomslag under det senaste året på videoplattformen YouTube. I 

skrivandets stund har han världens tredje största Youtubekanal, med 9,4 miljoner följare och 

hans videoklipp har 2 miljarder visningar.6 

 

Bild 1: http://marshalleethetroll.files.wordpress.com/2012/03/scared-pewdie.png Publicerat den 20 mars 
2012. Hämtat den 29 augusti 2013. 

                                                
4 Jenkins, Henry (2008), Konvergenskulturen: där gamla och nya medier kolliderar. Göteborg: 
Daidalos, sid 14-16. 
5 Ibid. s.14-15. 
6 Statistik hämtad 25 juni 2013 från http://vidstatsx.com och http://www.youtube.com/user/PewDiePie. 
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”Äh...jag spelar dataspel å spelar in mig själv när jag spelar o lägger upp på internet, helt 

enkelt”, så beskriver han själv det gör i ett radioinslag7. Pewdiepie är alltså känd för att spela 

spel, främst skräckspel och samtidigt kommentera sitt spelande. Han lever sig in i spelet, 

interagerar med dess karaktärer och reagerar med skrik och skratt. 

Den typ av videos som Pewdiepie producerar kallas Let’s Play-videos och att publicera dem 

på Youtube kan ses som en relativt utbredd och etablerad praktik. Kännetecknande för dessa 

filmer är att man använder en så kallad selfcam, det vill säga en webbkamera som filmar 

spelaren. Bilden från webbkameran är infälld i spelbilden. Youtube-videon återger således 

det som händer i spelet och spelarens reaktioner simultant. Ljudet från spelet och spelarens 

kommentarer är blandat. Kommentarerna i en Let’s Play-video är, till skillnad ifrån en 

genomspelning av ett spel som beskriver hur du som spelare skall klara av vissa hinder, inte 

främst informativa, utan oftast mer av komisk karaktär. 

 

Förutom spelvideos producerar Pewdiepie även dagboksliknande klipp som skildrar hans liv 

och där interaktionen med fansen är central. En återkommande serie med videos där 

PewDiePie summerar veckan och öppnar gåvor inför sina fans är ”Fridays with PewDiePie”. 

En trogen och snabbt växande fanskara har bildats. PewDiePie benämner och tilltalar ständigt 

sina fans som ”Bros”. 

 

Bild 2: http://www.fanpop.com/clubs/pewdiepie/images/27676788/title/brofist-photo Publiceringsdatum 
okänt. Hämtat den 29 augusti 2013 

                                                
7 Sveriges radio P3 Nyheter. 2013-06-26. 
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"Bros" har således i detta sammanhang kommit att bli synonymt med fans till PewDiePie. 

PewDiePies fanbas kallar sig för The Bro Army. I slutet av varje videoklipp brukar Pewdiepie 

hålla upp en knyten näve (s.k. brofist) emot kameran. Brofist har också kommit att användas 

flitigt av fansen som en hälsningsfras på diverse forum och i kommentarsfält. 

 
Syfte  
Det övergripande syftet med studien är att bidra till kunskaper om hur mening görs och 

förhandlas inom unga nätkulturer. Denna uppsats skall specifikt belysa hur olika 

föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, dels i de videos som Pewdiepie 

producerar men också i det material fansen genererar som respons på Pewdiepies material.  

 

Frågeställning 

Studiens frågeställningar är: Hur skapas föreställningar kring genus och sexualitet i 

Pewdiepies videos? Hur omförhandlas dessa betydelser i fansens tolkande praktik? 

 
Empiri och avgränsningar 
 
Kärntext och fantext 
Fankulturen kring Pewdiepie kommer främst till uttryck på Internet vilket medför att allt det 

empiriska materialet är hämtat därifrån. Fenomenet har sin upprinnelse på plattformen 

Youtube.  Den utspelar och utbreder sig dock i en mängd olika sociala medier. Materialet 

kring Pewdiepie är, på grund av dess popularitet och att det utspelar sig i sociala medier, 

enormt omfattande och det genereras ständigt nytt. Frågeställningen och syftesformuleringen 

ovan kan ses rikta sig mot två undersökningsområden, Pewdiepies videos samt det material 

fansen skapar. Inom studier av fankultur förekommer olika begrepp för att benämna den 

ursprungliga texten till skillnad från det material fansen producerar.8 I denna studie har jag 

valt att beteckna det material som är producerat av Pewdiepie som kärntext och det material 

som producerats av fansen betecknar jag fantext. För att studera relationen mellan de videos 

Pewdiepie producerar och det material fansen skapar, fann jag det användbart att upprätta 

denna distinktion. Uppdelningar av denna typ kan upplevas som problematiska då den 

implicerar att något förekommer eller är ”mer sant” än det andra. Jag vill betona att min 
                                                
8 Ursprungsnarrativet brukar betecknas kanon. Den kultur som omger en kanon kallas för fandom 
eller universum och kan utöver fanfiction även bestå av bildkonst, filmer gjorda av fans och andra 
fanworks. Fanfiction skapas generellt utan vinstintresse och oberoende av upphovsrättsinnehavarens 
åsikt. Se Olin-Scheller & Wikström (2010) Författande fans Lund: Studentlitteratur s. 7-9, 36, 84. 
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förståelse inte utgår ifrån att en ”verklig” gräns föreligger. Jag har alltså inte några 

essensialistiska implikationer med denna uppdelning. Att hävda att en definitiv gräns finns 

mellan kärntext och fantext föreligger vore att motarbeta den socialkonstruktionistiska 

kunskapssyn som studien vilar på.9 

 

I denna studie har jag valt ut en specifik videohändelse från Pewdiepies Youtube-konto och 

vidare studerat hur denna remedieras och placeras i olika kontexter av fansen. Den 

interaktion som pågår på Youtube behandlar undersökningen alltså inte. Huruvida de 

blogginnehavare, vars aktivitet jag studerar, ansluter sig till eller definierar sig själv som en 

del av Pewdiepies fanskara kan jag inte säkert säga. Jag stödjer mig istället på Jenkins 

definition, som menar att ett fan till skillnad från en publik är någon som inte bara tittar på, 

utan som i förläggningen även skapar någon form av kulturell aktivitet relaterat till 

tittandet.10 Jag väljer utifrån detta att beteckna blogginnehavare som fans, då de gjort 

remedieringar av kärntexten det vill säga producerar det jag kallar ”fantext”.11 

 

Jag valt att fokusera på tre platser; Pewdiepies Youtube-konto, Pewdiepies 

blogg(pewdiepie.se); fansens tumblr-bloggar(sinitsa.tumblr.com; letsdrawcats.tumblr.com; 

mariotheking.tumblr.com samt killer-within.tumblr.com) Bilden nedan återger till vänster ett 

utdrag ur Pewdiepies blogg, där fansens remedieringar av den specifika videohändelsen är 

inringade. De tre spalterna till höger är utdrag ur fansens bloggar där remedieringarna 

ursprungligen är publicerade. 

                                                
9Burr, Vivien (2003), Social Constructionism. London: Routledge. s. 3 
10Jenkins, Henry (1988), ”Star Trek rerun, reread, rewritten: fan writing as textual poaching.” Critical 
Studies in Media Communication. 5/1988, sid. 88. 
11 Begreppet remediering, kan hänvisas till Bolter, Jay David, Grusin, Richard (1999), Remediation: 
Understanding new media, MIT Press: Cambridge, och innebär ett återbruk av något som har skapats i ett 
annat medium till ett nytt. 
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Bild 3: Bilden ovan återger till vänster ett utdrag ur Pewdiepies blogg, där fansens remedieringar av den 
specifika videohändelsen är inringade. De tre spalterna till höger är utdrag ur fansens bloggar där 
remedieringarna ursprungligen är publicerade. 
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pewdiepie.se(pewdie.tumblr.com) 
Denna rubrik är Pewdiepies personliga hemsida Här repostar han alltså sina fans alster. 

Denna sida fungerar alltså som ett nav, där Pewdiepie samlar utvald fanaktivitet. Innehållet är 

strukturerat i blogg-form, det vill säga kronologiskt ordnat och är baserad på 

bloggplattformen Tumblr.12 Så här beskriver han inriktningen på sidan: 
I love all my bros! 
I'm just a guy from Sweden who enjoys playing video games. This is my personal website/blog. 
Here I post updates on whats going on for my YouTube channel, I posts stuff that relates to horror 
games in general, some personal life updates from time to time, but for the most part it's re-blogs 
from some of the amazing things that my fans create. 
*brofist* 

 
Fansens bloggar 
Fanartbilderna som Pewdiepie valt att publicera är repostade från fansens tumblr-bloggar. 

Gemensamt för de fyra bloggar jag valt ut är alltså att de publicerat remedieringar av ”Boa-

händelsen” och att denna remediering har repostats av Pewdiepie på pewdiepie.se. Jag gör 

således samma urval av fanaktivitet som Pewdiepie gör. Jag utgår ifrån att dessa fanartbilder 

är framställda av bloggens innehavare. Bloggarna och dess innehåll finns presenterade under 

rubriken ”Bearbetning och analys” nedan.   

 
Urvalskriterier 
Popularitet har jag använt som urvalskriterie i flera avseenden. Pewdiepies videos är ett 

fenomen som haft en enorm genomslagskraft. Miljontals fans skapar och lever denna kultur. 

Det faktum att det nått sådan spridning gör det relevanta som studieobjekt; eftersom det är så 
många människor inblandade kan vi anta att fenomenet har en större inverkan på vår sociala 

värld än vad en isolerad företeelse med få inblandade hade haft. Därmed har jag tagit en 

kvantitativ aspekt som grund för undersökningen, men jag vill betona att det är tolkning av 

och förståelse för hur mening skapas och förhandlas kring de utvalda texterna som är studiens 

huvudsyfte. Detta är en kvalitativ undersökning, med en socialkonstruktionistisk ansats.13 

 

                                                
12 Tumblr är en bloggplattform med fokus främst på sociala funktioner och bilder. Under parollen 
”Follow the world’s creators” tillåts Tumblr användarna att publicera stillbilder, gif-animationer, videos, 
länkar, frågeformulär och annan text.  Generellt innehåller en Tumblr-post ingen eller endast en kort 
skriven text. Tumblr har ökat starkt i popularitet under den senaste tiden. Yahoo uppger att Tumblr har 
över 300 miljoner unika besökare i månaden, och att 120 000 personer registrerar sig varje dag. 
(”Klart att Yahoo köper Tumblr”, Dagens Nyheter 2013-05-21) 
13 För en diskussion kring hur en socialkonstruktionistisk syn på kunskap som relationell och situerad 
medför kvalitativt inriktade studier, se t.ex. Burr, Vivien (2003) s.149 
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Jag har valt att fokusera på en specifik videohändelse. Jag hänvisar till den som boa-

händelsen och det är en videosekvens där Pewdiepie i Fridays with Pewdiepie ikläder sig en 

rosa boa och bland annat säger ”It’s not called being gay. It’s called being fabulous!”14. 

Under rubriken ”Bearbetning och analys” gör jag en närmare beskrivning av denna händelse. 

 
Bild 4: Beskuren skärmavbild som visar Pewdiepies profilbild till sitt Twitter-konto, vid den aktuella 
tiden. Från http://pewdie.tumblr.com/post/42920007661/synchronize-daaance-geniuspewdskeepsstriking 
Publicerad 12 februari 2013. Hämtad den 21 oktober 2013  

 
Pewdiepie valde att posta fyra remedieringar av just denna händelse på sin blogg under 

perioden 25 januari till 20 mars. Han valde även att använda en stillbild från händelsen som 

profilbild till sitt Twitter-konto. Att Pewdiepie på olika sätt väljer att specifikt lyfta fram 

denna händelse ur sin digra videoproduktion, kan antas vittna om att han tillskriver den 

särskild betydelse. Vi kan också anta att detta i någon mening är sammankopplat med att den 

möter stort gensvar hos fansen. Många fans väljer att remediera just denna händelse. 

 

Anledningen till att jag i min undersökning valde att fokusera kring denna händelse, förutom 

att det är ett strategiskt sätt att avgränsa undersökningsområdet så att det blir hanterligt inom 

ramen för uppsatsen, är även att händelsen är relaterad till den tematik som studien vill 

behandla. I min spontana reception av denna korta videosekvens upplevde jag att den 

uttryckte ”könade” förhållningssätt. Detta innebär att jag gjorde en analys redan i 

urvalsskedet. I kombination med att den remedierades i stor utsträckning blev jag intresserad 
                                                
14 http://www.youtube.com/watch?v=dXSpZZHyfrQ 11:18 
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av att i en mer ingående analys undersöka hur föreställningar om genus och sexualitet 

behandlas i fansen interaktion med den utvalda medietexten. 

 

Metod 
Att som jag gjort välja att fokusera undersökningen kring en specifik händelse är en 

förekommande metod inom det forskningsfält som studien rör sig. Jag liknar mitt angreppsätt 

vid det som inom etnografin kallas för critical incident och det som inom visuella 

kulturstudier kallas för visual event. 15  Detta innebär att studien är centrerad kring en hel 

process som inbegriper texter, seende och situation. Att välja ut ett fåtal medietexter som kan 

studeras mer djupgående ger en mer kvalitativt inriktad studie. Min förhoppning är att det 

valda materialet förutom att diskutera den konkreta frågeställningen också skall bli en ingång 

till att belysa Pewdiepie-fenomenet i stort och att därmed paralleller kan dras till liknande 

processer kring andra populärkulturella (nät)företeelser.  

 

Eftersom denna studie syftar till att undersöka relationen mellan olika utsagor och pågående 

praktiker inom en fankultur är jag därmed både intresserad av medietexterna i sig, samt vad 

som görs med dem och hur detta går att relatera till vidare sociala förhållanden.  

 

Eftersom fansens respons på kärntexten har studerats kan undersökningen sägas belysa 

tolkningsprocesser. En form av receptionsanalys utifrån intervjumaterial föreföll lämplig. Jag 

har dock bedömt att en utvidgad textanalys är mer användbar här, eftersom fokus i 

undersökning ligger på (de visuella) texterna och hur mening skapas utifrån dem. Jag har 

utgått ifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) och Simon Lindgrens 

analysmodell i formulerandet av mitt angreppsätt.16 

 

Eftersom jag specifikt vill undersöka hur föreställningar kring genus och sexualitet skapas 

bidrar genusteori med användbara perspektiv. Detta teoretiska ramverk skapar ett 

förhållningssätt till undersökningsmaterialet samt begrepp som används som ”verktyg” i 

analysen. På detta sätt är teori och metod sammanvävt.  

                                                
15 jfr Mirzoeff, Nicholas (1998), ”What is visual culture?”, i Mirzoeff, Nicholas red.(1998/2002),The 
Visual Culture Reader 2.ed London:Routledge.  
16 Fairclough, Norman (1995), Critical discourse analysis: the critical study of language. London: 
Longman; Lindgren, Simon (2005/2009), Populärkultur: teorier, metoder och analyser. Stockholm: 
Liber. 
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Subjektsposition är ett centralt begrepp inom diskursteori. Inom en diskurs så tillskrivs olika 

aktörer olika subjektspositioner, vilka konstrueras diskursivt. Subjektspositionen bestämmer 

vilka förväntningar och krav som ställs på respektive aktör inom diskursen och styr vilken 

roll och funktion som aktören tillerkänns. Subjektspositionen avgör i vilka frågor och 

sammanhang som aktören kommer till tals och agerar inom diskursen, vilket sätter ramar för 

handlingsutrymme och möjlighet att påverka. Diskursanalys som sätt att förstå 

subjektskonstruktioner har använts i hög grad av genusforskare.17 

 
CDA innebär textanalys på tre nivåer som benämns text, diskursiv praktik samt social 

praktik. Varje fall av språkbruk förstås som en kommunikativ händelse som inbegriper dessa 

tre dimensioner. Faircloughs modell bedömer jag som lämplig utifrån studiens syfte, då den 

inriktar sig på förhållandet mellan språkbruk och bredare samhälleliga praktiker. Fairclough 

menar att själva texten i sig inte är en isolerad företeelse, den är intertextuell i det att den 

refererar till andra texter, genrer och diskurstyper.18 
Detta benämns intertextualitet och 

interdiskursivitet. Textens innebörd varierar till exempel beroende på hur väl mottagaren 

känner till det som texten refererar till. När något uttrycks så sker det alltid i ett sammanhang. 

Texten blir därmed en del i olika diskursiva praktiker, det vill säga specifika sätt att – 

producera och tolka – mening på.  

 

Jag har valt att förstå fansens respons på kärntexten som en diskursiv praktik, vilket innebär 

att undersökningen har fokuserat kring hur texten använder sig av existerade diskurser men 

också vilka diskurser textmottagaren använder sig av i mottagandet av texten. Jag betraktar 

fansens bloggaktivitet och produktion av fanart som en tolkande praktik. Jag menar att denna 

praktik genererar utsagor vari deras tolkningar av kärntexten manifesteras. Min utgångspunkt 

var att fansen genom att publicera remediering av kärntexten på sin egen blogg skapar ett nytt 

kontext att förstå den utifrån. Jag studerar alltså inte enbart fanartbilderna i sig utan det 

sammanhang de skrivs in i. Innehållet på fansens bloggar visar vilka visuella händelser som 

de är involverade i i övrigt.  Detta menar jag också motiverar de två olika angreppsätten: en 

                                                
17 Lykke, Nina (2009), Genusforskning -en guide till feministisk teori, metodologi och skrift. Stockholm: 
Liber. s.173.  
18 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur. s.73. 
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mer textnära analys på fantexten och sedan en kontextanalys på fantexterna. Diskursiv 

praktik handlar om att undersöka hur en text är producerad och hur den konsumeras.19 

 

Den tredimensionella modell som Simon Lindgren föreslår liknar Faircloughs modell i flera 

avseenden. Det är en systematisk analysstrategi som rör sig från mikronivå (den enskilda 

texten) till makronivå (sociohistoriskt perspektiv). Lindgren benämner dessa nivåer i 

analysen för textuell analys, kontextuell analys samt sociohistorisk analys. Lindgrens modell 

skall betraktas som en utgångspunkt för ett angreppsätt som integrerar flera olika synsätt, inte 

en specifik form av analys. 

 

De perspektiv och redskap som Lindgren erbjuder för analysen av själva texten som sådan är 

anpassade för populärkulturella utsagor. I Faircloughs modell har det utvecklats specifika 

lingvistiska begrepp i närläsning av texten. Denna studie hanterar främst visuellt material 

varför Lindgrens verktyg har bedömts som mer användbara här. Lindgren föreslår en 

semiotisk analys på textuell nivå, vilket innebär att bildernas uppbyggnad och 

teckensammansättning närläses.  

 

I Pewdiepies video kommunicerar han med både tal, gester och blickar. Kommunikationen 

kan här ses som multimodal eftersom flera semiotiska resurser tas i bruk och samspelar.20 Jag 

har därför gjort en multimodal analys av denna utsaga. 

 
Mitt tillvägagångssätt 
För att närma mig materialet har flera olika metoder använts och steg tagits. Semiotiken och 

diskursanalysen ligger som grund i bearbetningsprocessen av det visuella materialet. När jag 

gick igenom innehållet på bloggarna sökte jag efter gemensamma koder och konventioner för 

de bilder som fanns publicerade. Min utgångspunkt var att fansen genom att publicera 

remediering av kärntexten på sin egen blogg skapas ett nytt kontext att förstå den utifrån. 

Från bloggarna har vissa bilder valts ut för att ingå i analysen. På dessa bilder har denotativa 

och konnotativa beskrivningar gjorts, för att synliggöra olika tecken i bilderna och hur de 

ingår i olika meningsskapande processer.  

                                                
19Ibid., s. 87 
20Lindstrand, Fredrik (2009), ”Lärprocesser i den rörliga bildens gränsland”, i Lindstrand, Fredrik & 
Selander, Staffan (red.), Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer. 1. uppl., 
Lund: Studentlitteratur. s. 154. 



16 

Hur jag mer i detalj gått tillväga, vilket material och vilken fråga som behandlas beskriver jag 

närmare i inledningen till respektive analysavsnitt nedan. 

 

Här nedan skall jag kort presentera de teorier och begrepp som jag anser centrala i min 

uppsats. En mer specifik redogörelse för teoretiska referenser och resonemang görs vid 

respektive spår i analysdelen. 

 
Teori 
Genus och performativitet 
Tanken om genus som något performativt går att härleda till teoretikern Judith Butler. Butler 

ser inte genus som en stabil identitet, utan något som görs. Hon menar att genus är uppbyggt 

av en mängd små handlingar som ständigt måste upprepas. Hon betonar att dessa handlingar 

följer snäva mönster, vilket innebär ett hårt reglerat, ständigt återkommande upprätthållande 

av normer.21 Butlers teori om den heterosexuella matrisen går kortfattat ut på att det finns 

vissa kriterier i samhället som sätter upp begränsningar för vad som är 'normalt' eller 

'naturligt'. Den här matrisen bygger på att män är maskulina och kvinnor feminina, att 

mannen är överordnad kvinnan och att det finns det en obligatorisk heterosexuell attraktion 

mellan dessa två kön.22 

 

Maskuliniteter 
 
Teorier kring maskulinitet kan ses grundade i Butlers tankegods. Sociologen och 

genusforskaren Raewyn Connell behandlar genus, maskulinitet och manlighet med 

utgångspunkten att maskulinitet inte är biologiskt givet och att maskulinitet kan frikopplas 

från mannen.  

 

Connell har myntat begreppet hegemonisk maskulinitet, som syftar till relationerna mellan 

olika maskuliniteter. Connell menar att man inte kan tala om en maskulinitet, utan flera 

maskulinitetskonstruktioner.23 I likhet med Butlers teori om den heterosexuella matrisen finns 

det en normerande syn i samhället där en maskulin man anses överordnad en feminin kvinna. 

Hävdandet av auktoritet hos ”manliga mannens maskulinitet” är vad som upprätthåller den, 

                                                
21 Butler, Judith (1993), Bodies that matter: on the discursive limits of "sex". New York: Routledge 
22 Butler, Judith (1999), Gender trouble: feminism and the subversion of identity. [New ed.] New York: 
Routledge 
23 Connell, Raewyn (1995), Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos. s.100 
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vilket hegemonibegreppet implicerar. Det finns dock självklart också maskuliniteter som inte 

lever upp till normen och därför marginaliseras. Homosexuella är en sådan grupp som 

underordnas i hegemonin genom en rad praktiker som exempelvis diskriminering, uteslutning 

och våld. Connell menar att kopplingen mellan homosexualitet och femininitet som finns i 

vår kultur är en grund för detta, då femininitet är underordnat i genusordningen.24 
 
 

Queerteori 
 
Utifrån queerteorin kan mönster för hur sexuella normer uppstår, fungerar och upprätthålls, 

studeras. 25  Ett av queerteorins tydligaste bidrag är hur genus och sexualitet kan ses 

sammankopplat. Queerteorin innehåller för uppsatsen relevanta teorier och begrepp, vilka 

belyser hur vårt tänkande och agerande är sammanvävt med de föreställningar och 

maktstrukturer kring genus och sexualitet som råder i samhället i övrigt. Begreppet 

heteronormativitet är centralt i queerteorin, vilket innebär ett normsystem i samhället som 

premierar en viss sorts genus och (hetero)sexualitet. 26  Institutioner, lagar, strukturer, 

relationer och handlingar upprätthåller detta normsystem och gör att det betraktas som 

enhetligt, naturligt och allomfattande samt att ett visst sorts (heterosexuellt) liv betraktas som 

önskvärt eller lyckat. Begreppet heteronormativitet (som till stor del liknar teorin om den 

heterosexuella matrisen) visar på att samhället utgår ifrån att man som individ är 

heterosexuell. Hos personer med en icke-heterosexuell identitet blir det performativa 

genusarbetet genast mer komplicerat då man per definition bryter mot heteronormativiten. 

 

Två forskare som har fört fram queerteorin i Sverige är Tiina Rosenberg, professor i 

genusvetenskap och teatervetare, samt socialantropologen Fanny Ambjörnsson. 

 

Rosenberg påpekar i sin bok Queerfeministisk agenda att termen queer är mycket svår att 

sammanfatta. Hon förklarar också att det ursprungligen var viktigt att begreppet queer inte 

skulle vara definierat. Rosenberg hänvisar till Butler och 1990-talets tankar om att poängen 

med queer var just att det saknade definition, det queeras uppgift var att bryta upp 

                                                
24 Ibid. s.103. 
25 Ambjörnsson, Fanny(2006) Vad är queer? Stockholm: Natur och Kultur. s.35-36. 
26 Ibid. s.51-53. 
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kategoriseringar, inte att skapa nya.27 Jag lånar trots detta Rosenbergs beskrivning av det 

queera som, ”beteckning på olika icke normativ köns-/genuspositioner inkluderande de 

heterosexuella”, för att här ge en antydan om termens innebörd och användning.28 

 

Ambjörnsson har haft queer- och poststrukturalistisk feministisk teori som utgångspunkt i sin 

forskning. Ambjörnsson intresse för queerteori har resulterat i en introduktionsbok till 

queerteori och –aktivism, Vad är queer?29 Ambjörnsson urskiljer en mängd olika strategier 

eller strukturer för hur heteronormativiteten, alltså heterosexualiteten som norm, upprätthålls 

i samhället.30 Jag tar fasta på några av dessa i min analys av kärntexten nedan. I uppsatsen har 

jag även använt mig av Ambjörnssons bok, Rosa –den farliga färgen som är en undersökning 

om den rosa färgens betydelse i det samtida Sverige.31 I denna bok behandlas även olika 

uttryck för manlighet, resonemang som jag funnit relevanta att koppla till mitt 

undersökningsmaterial i analysen nedan. 

 

Tidigare forskning 
 
Fanfiction och dess subgenrer 
Christina Olin-Scheller och Patrik Wikström har tillsammans skrivit ett översiktsverk om 

fanfiction med titeln ”Författande fans -Om fanfiction och elevers literacyutveckling”32. De 

menar att praktiken att skriva, läsa och kommentera fanfiction som ungdomar ägnar sig åt på 

nätet utgör en kraftfull skrivprocess. Lärande och identitetsutveckling är två aspekter av 

fanfiction som Olin-Scheller och Wikström vill lyfta fram och de frågar sig hur dessa 

informella lärmiljöer och fanfiction kan inspirera undervisningen i skolan. Detta verk är i 

likhet med min studie skrivet i ett svenskt sammanhang och utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv. Den största skillnaden är att Författande fans är skrivet utifrån ett 

litteraturvetenskapligt perspektiv, medan denna studie fokuserar på visuella utsagor. 

 

Författande fans uppmärksammar och redogör för olika subgenre inom fanfiction. En mycket 

känd och omtalad sådan är slash. Termen ”slash” kommer från snedstrecket "/", vilket på 
                                                
27 Rosenberg, Tiina(2002), Queerfeministisk agenda. Stockholm: Atlas. s.11. 
28 Ibid. s.12. 
29 Ambjörnsson, Fanny(2006) 
30 Ibid s.70-78 
31 Ambjörnsson, Fanny (2011), Rosa -Den farliga färgen. Stockholm: Ordfront 
32 Olin-Scheller, Christina & Wikström, Patrik (2010), Författande fans: om fanfiction och elevers 
literacyutveckling. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 



19 

engelska heter just "slash", och används mellan två karaktärers namn eller initialer, till 

exempel berättelser med kapten Kirk och Spock från Star Trek i huvudrollerna, som skrivs 

Kirk/Spock eller bara K/S. Slash är alltså en subkultur som vill uppmärksamma och lyfta 

fram alternativa tolkningar av populärkulturella fenomen.33 

 
Youtube-forskning 
“Broadcast yourself” är YouTubes slogan och hit lockas både amatörer, annonsörer och 

professionella aktörer. En av huvudfunktionerna och det initiala syftet med Youtube (och 

andra online-videoplattformar) är att du som användare skall kunna publicera eget 

videomaterial, nå spridning och möta en publik. Youtube har valt att marknadsföra sig, som 

en mer eller mindre ”tom” plattform vilken användarna fyller med innehåll. Vidare kan 

Youtube betraktas som ett socialt medie, vilket innebär att interaktionen med andra 

användare är central34. Du kan kommentera, ge omdöme och kommunicera med andra 

användare med hjälp av diverse funktioner. 

 

Jag orienterade mig inledningsvis i det forskningsfält som bildats kring Youtube. Denna 

forskning refererar jag dock inte till i studien, eftersom jag inte har studerat interaktionen och 

meningsutbytet som sker på Youtube specifikt. Det är inte denna plattforms förutsättningar 

som jag specifikt kommit att studera. Jag har istället valt att endast lyfta ut en händelse från 

Pewdiepies Youtube-konto som undersökningen kretsar kring. 

 

Gaming 
För att ge få ett perspektiv på dataspelande som social företeelse har jag i uppsatsskrivandet 

använt mig av Lina Eklunds avhandling, The Sociality of Gaming: A mixed methods 

approach to understanding digital gaming as a social leisure activity. 35 Eklunds studie 

fokuserar på de relationella och sociala aspekterna av spelande, dessutom appliceras ett 

genusperspektiv för att studera eventuella skillnader i förutsättningar för manliga och 

kvinnliga spelare, vilket jag fann relevant utifrån denna uppsats syfte. 

                                                
33 Olin-Scheller & Wikström (2010), s. 16, 55-56, 86-87. 
34 Studier har dock visat att det stora flertalet som använder sig av Youtube inte interagerar i så stor 
utsträckning. De flesta som använder Youtube ”besöker” bara sidan, d.v.s. surfar runt och tittar på 
videos mest för nöjes skull, se Snickars, Pelle & Vonderau, Patrick(2009), The YouTube Reader. 
Stockholm: Kungliga Biblioteket, s.12. 
35 Eklund, Lina (2012), The Sociality of Gaming: A mixed methods approach to understanding digital 
gaming as a social leisure activity. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis 
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The male gaze skevar 
Teorin kring the male gaze, den manliga blickens hegemoni inom västerländsk kultur, har 

diskuterats ingående inom visual culture studies. 36  Ett tidigt exempel på detta är den 

feministiske filmvetaren Laura Mulveys artikel Visual Pleasure and Narrative cinema som 

behandlar den manliga blicken inom filmvärlden. Hon menar att kvinnan är bilden och 

mannen är bärare av blicken.37 Kvinnan i film blir ett erotiskt objekt och detta kallas ”to-be-

looked-at-ness”. Den manliga blicken ska förstås som en kollektiv, normaliserande diskurs 

snarare än varje enskild mans blick. 

 

I genusvetaren Judith Halberstams analys av filmen Boys Don ́t Cry introducerar hon 

begreppet transgender gaze.38 Detta begrepp beskriver en subjekts- och blickposition som 

undersökningsmaterialet aktualiserar, vilket jag utvecklar under rubriken “Överskridande 

blickar” i analysdelen nedan. 

 

Medie- och kommunikationsforskarna Frederik Dhaenens, Sofie Van Bauwel och Daniel 

Biltereyst har författat artikeln ”Slashing the Fiction of Queer Theory: Slash Fiction, Queer 

Reading, and Transgressing the Boundaries of Screen Studies, Representations, and 

Audiences” 39  I artikeln resonerar de ingående kring ett queerteoretiskt perspektiv på 

filmvetenskap och knyter det till fanfiction och slash. De argumenterar för att queerläsning, 

det vill säga att berättelser läses och dekonstrueras för att hitta teman som befinner sig 

utanför det heteronormativa ramverket, är centralt inom slash, men att tidigare forskning 

förbisett denna aspekt. 

 

 

 
  
                                                
36 för en diskussion kring detta se t.ex. ”The gaze, the body and sexuality” I Mirzoeff, Nicholas red. 
(1998/2002). 
37 Mulvey, Laura (1999),  “Visual  Pleasure  and  Narrative  Cinema.”, i Cohen, Marshall & Braudy, Leo 
red. (1999), Film theory and criticism: introductory readings. 5., [rev.] ed. Oxford: Oxford Univ. Press. 
38 Halberstam, Judith (2005), In a queer time and place: transgender bodies, subcultural lives. New 
York: New York University Press. 
39 Dhaenens, Frederik, Van Bauwel, Sofie & Biltereyst, Daniel (2008), ”Slashing the Fiction of Queer 
Theory: Slash Fiction, Queer Reading, and Transgressing the Boundaries of Screen Studies, 
Representations, and Audiences”. i Journal of Communication Inquiry. 32, (4)/2008 s.335-347. 
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Bearbetning och analys 
 
I detta kapitel skall jag bearbeta och analysera den valda videohändelsen samt fansens praktik 

därpå. Först gör jag en beskrivning och en analys av kärntexten. Därefter behandlar jag 

fantexten. 

 
Boa-händelsen (kärntext) 

 

Bild 5: Skärmavbild http://www.youtube.com/watch?v=dXSpZZHyfrQ Publicerat den 25 januari 2013. 
Hämtat den 5 maj 2013 

I detta stycke skall jag mer ingående behandla den händelsen som denna undersökning 

fokuserar kring. Jag har valt att kalla den ”boa-händelsen”. Nedan gör jag en kort beskrivning 

av videosekvensen och det sammanhang den förekommer i. Därefter har jag har valt att i 

tabellform återge Pewdiepies agerande. Tabellen innehåller stillbilder från videon, repliker 

och beskrivning av agerandet. Efter beskrivningen följer en multimodal analys. 

 

Beskrivning 
Boa-händelsen utgörs av en sekvens i videon ”BIGGEST PACKAGE EVER! (Fridays With 

PewDiePie)” som publicerades den 25 jan 2013 av Pewdiepie på Youtube. Hela videon är 14 

minuter och 11 sekunder lång och består av scener där Pewdiepie öppnar brev och paket från 

fans. Fridays With PewDiePie är en serie med video som Pewdiepie publicerar regelbundet 

för att  knyta kontakt med sin fanskara. Bortsett från vinjetten i inledningen är kameran fast 

under hela videon och Pewdiepie agerar framför den. Kamerabilden har en konstant 
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bildvinkel och bildutsnitt. Vi kan anta att inspelningen är en arrangerad situation, där 

Pewdiepie filmat sig själv med en webbkamera alternativt en kamera på stativ. 

 

Att klipp förekommer, att bakgrundsmusik och textrutor med kommenterar är tillagda, vittnar 

om att det inspelade materialet är efterbearbetat.. Även vissa ljudeffekter och stillbilder som 

refererar till övrigt videoinnehåll är tillagda i redigeringen av videon. 

Den aktuella sekvensen börjar 11:18 in i videon med ett klipp från en sekvens där Pewdiepie 

läser upp ett brev och uppmanar brevskrivarna att ”Don’t fuck up school because of me.” 

Sammanhanget gör att vi kan anta att han har fått de attribut han klär sig i, i ett paket från ett 

fan. Det framgår dock inte vem avsändaren är. Pewdiepie visar inte när han öppnar upp ett 

paket och klär på sig plaggen, utan bär dem redan då den aktuella sekvensen klipps in. 

Sekvensen slutar 11:45 är totalt 27 sekunder lång. Nedan följer en beskrivning av 

videosekvensen i tabellform. 

 

Tid  Repliker Agerande 

11:18 - 11:20 

 

I’m so beautiful! Händerna utmed kinderna. Spelar 
med fingrarna. Ler, öppna ögon. 

11:20 - 11:21 

 

 Kisar och sträcker sig närmare 
kameran som om han 
inspekterar/synar något. 

11:21 - 11:23 

 

 Händerna utmed kinderna. ”Spelar 
med fingrarna”. Ler, öppna ögon. 

11:23 - 11:25 

 

 Skrattar, vinkar med höger hand. 

11:25 

 

Oh you Slår handen nedåt 
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11:26 

 

Oh, I’m so pretty Tittar ned 

11:27 

 

Oh, I forgot the ring, 
Where is the ring? 

 

11:28   -klipp- 

 

 

 

 Ler tittar in i kameran med 
händerna utmed kinderna, 
förändrar hastigt ansiktsuttrycket, 
tittar intensivt, förvånat, häpet in i 
kameran. öppen mun höjer på 
axlarna stirrar 

11:30 

 

Hey...Hey? Who you 
callin’ gay? 

 

11:34 

 

 Andas ut ljudligt, fnyser 

 

 

You gay! I’m not 
gay.... 

Pekar, rynkar på ögonbrynen 

 

 

You’re gay.So you ́re 
gay? You’re... 

avbryter hastigt sig själv,blundar, 
tittar upp 

 

 

... Nothing wrong with 
being gay. 

stirrar 
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11:43   -klipp- 

11:43 - 11:45 

 

 

 

It’s not called being 
gay. It’s called being 
FABULOUS! 

Boan, örhängen, halsbandet 
avtaget, tiaran kvar. Tar upp 
händerna till ansiktet och förändrar 
tonläge då han säger FABULOUS! 

 
 
 
Analys 
Hur kan vi då förstå denna händelse? Vilka föreställningar om genus är det som kommer till 

uttryck? Att klä sig i ett plagg, innebär, utifrån tankar kring performativitet, att plagget klär 

dig men också att du ”gör” plagget. Via de attribut Pewdiepie bär får han tillgång till sätt att 

vara och tala, samtidigt som han styr tolkningen av attributen i en viss riktning genom sitt 

agerande. När han till exempel vinkar med handen, slår den nedåt med mjuka handleder 

menar jag att det är föreställningen om den fjollige, feminine bögen som han gestaltar. 

Därmed förankras kopplingen mellan något som konnoteras som en typisk böggest, (mjuka 

handleder) och feminina (rosa) plagg. Hur denna koppling är kulturellt etablerad diskuterar 

jag vidare nedan. 

Innan jag går in på varje delhändelse ska jag redogöra för min strukturering av analysen. 

Grunden till indelningen är min tolkning av sekvensen. Jag menar att Pewdiepie under 

sekvensen intar ett flertal olika subjektspositioneringar. En rad motstridiga diskurser 

aktiveras under en kort tid. Kortfattat gör jag följande läsning; Först leker han den typiska 

”fjollan” -Jag är så vacker, (handrörelserna), sedan känner han sig ifrågasatt av den blick han 

konstruerar som sin betraktare, vidare förnekar han att är bög, anklagar istället betraktaren för 

att vara det, därefter är det som om han drabbas av insikten att betraktaren mycket väl skulle 

kunna vara det, känner sig då tvungen att påpeka att det inte finns något fel i att vara gay. 

Efter detta lättas stämningen upp igen genom att han skämtar. It’s not called being gay. It’s 

called being FABULOUS. 
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Jag har ordnat analysen under följande rubriker; ”Stereotypisering”, ”Homofobi”, ”Den 

toleranta hållningen” och ”Fabulous-Subversivt?”. Rubrikindelningen följer klippets 

kronologi och rubriksättningen de teman eller diskurser som jag identifierat i den inledande 

tolkningen. Nedan skall jag ge exempel på förekomsten av dessa diskurser samt försöka 

förstå vilka föreställningar de bär upp. 

 
Stereotypisering 
När Pewdiepie klär sig i en rosa boa, vilket uppfattas som ett överdrivet feminiserat plagg, 

leker han (spontant) den typiska ”fjollan”. Attributen tycks aktivera detta agerande hos 

honom. Att han intar denna roll menar jag beror på att den är direkt kulturellt närvarande. 

Hans agerande kan förstås utifrån den heteronormativa logiken att motsatser attraherar 

varandra, vilket innebär att den man som attraheras av andra män kommer att associeras med 

kvinnlighet. Män som närmar sig det kvinnligt kodade förknippas således med 

homosexualitet.40 Tecken på kvinnlighet blir därmed i förlängningen synonymt med fjollighet 

och manlig homosexualitet. 

Genom att skämta och förstärka de associationer som dessa attribut bär på, besvärjer sig 

också Pewdiepie ifrån dem. På detta sätt riskerar han varken att framstå som kvinna eller 

homosexuell. Han tar ett tydligt avstånd därifrån genom att förlöjliga och på så sätt utradera 

varje möjlighet till tveksamhet. Detta innebär, enkelt uttryckt, att han gör sig rolig på någon 

annan, ”den svages” bekostnad. Han befäster därmed sin egen position i genushierarkin, där 

det som kodas som manligt har en högre status än det föreställt kvinnliga. Ambjörnsson 

konstaterar utifrån diskussionen med föräldrar, angående deras ovilja att klä sina söner i rosa, 

att enbart tanken att klä en pojke i rosa upplevs som både degraderande och förlöjligande.41 

Det är inte enbart att pojken skall framstå som en flicka som blir problematiskt utan även att 

den feminina pojken antyder ett möjligt avvikande sexuellt begär. I sin studie av maskulinitet 

och makt beskriver Connell just denna symboliska koppling mellan kvinnlighet och manlig 

homosexualitet. Connells teorier kring den hegemoniska maskuliniteten behandlar ett 

kulturellt normaliserat manlighetsideal som befinner sig överst i en genushierarki där såväl 

kvinnlighet som andra former av manlighet underordnas. Homosexuella män eller män med 

feminina egenskaper blir kulturellt och politiskt uteslutna.42 I det patriarkala samhället är 

både kvinnan och bögen att betrakta som den hegemoniska maskulinitetens motpol. 

                                                
40 Ambjörnsson, Fanny (2011), s.45. 
41 Ibid s.44. 
42 Connell (1995), s.116. 
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En vanligt förekommande bild av homosexuella män är att de förväntas tycka om glamour, 

flärd och fest. Ambjörnsson beskriver hur den lesbiska kvinnan framställs som ensam, 

olycklig och allvarlig medan bögen representerar fjollighet, är shoppinggalen och älskar 

schlager.43 När en person eller grupp får stämpeln att vara en stereotyp innebär det att vissa 

specifika, erkända och enkla egenskaper tas fasta på. Stereotyper används som ett redskap för 

att skapa skillnader mellan det som anses normalt och det som avviker från det normala. Ett 

sätt att befästa heteronormativiteten är att stereotypisera det avvikande. Detta utgår ifrån 

”skillnadens roll för att skapa mening”, det vill säga, är du inte man är du kvinna, är du inte 

vuxen är du ett barn eller om du inte beter dig som en heterosexuell förminskas du i feminin 

riktning till att vara en homosexuell individ.44 

 
Homofobi 
I mitten av sekvensen uppfattar jag det som att Pewdiepie känner sig ifrågasatt av den blick 

han konstruerar som sin betraktare. Från det att han har lett och ”flörtat” med kameran 

förändras hastigt hans ansiktsuttryck. Han stirrar intensivt, förvånat, och häpet in i kameran 

med öppen mun och höjda axlar. Stämningen blir aggressiv. Det är som om han har en dialog 

med den som betraktar honom och att denne har anklagat honom för att vara bög. Pewdiepie 

reagerar genom ett kraftigt förnekande och anklagar istället betraktaren för att vara det. Detta 

handlande utgår ifrån att homosexualitet är något icke önskvärt, något äckligt som man 

definitivt inte vill beblandas med. 

 

Min analys ovan visar hur Pewdiepie genom olika strategier distanserar sig från det feminina. 

Detta kan ses som en konsekvens av eller ett uttryck för den hegemoniska maskuliniteten. 

Rädslan för att bli förknippande med femininitet, är en rädsla för att ses som en sämre man 

vilket leder till underordning gentemot andra män. Manligheten skapas och upprätthålls på så 

sätt inför andra män. Utifrån detta resonemang skulle vi kunna hävda att den position som 

Pewdiepie konstruerar som den blick som betraktar honom i denna sekvens är en annan man. 

 

Den PewDiePie tilltalar här blir alltså ”a Bro”, i betydelsen manligt syskon med betoning på 

just manligt. Traditionellt har digitalt spelande också setts som en manlig aktivitet, det vill 

säga den förväntade spelaren är en man. Frågan om vem som är engagerad i digitalt spelande 

                                                
43 Ambjörnsson, Fanny (2006). 
44 Heteronormativitetens två bärande principer, exkludering och inkludering, se Rosenberg, 
Tiina(2002). 
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idag har dock inget entydigt svar.45 Däremot har tidigare forskning på gamingkulturen, som 

ofta inriktat sig på olika fysiska mötesplatser för spelare, till exempel internetkaféer och Lan-

partyn, visat att dessa offentliga samlingspunkter tenderar att locka en relativt homogen 

grupp av unga män, där homofobiska och sexistiska värderingar ibland kan prägla den sociala 

samvaron.46 

 

Dessa manliga strukturer, behöver inte ses som något exklusivt för gamingkulturen, utan som 

del av en allmän kultur av manliga fritidssysselsättningar. Inom idrotten finns det till exempel 

många sammanhang som är skapade av män för män. I likhet med att till exempel idrotta kan 

därför dataspelande i vissa sammanhang innebära ett genusbeteende som bidrar till att 

konstruera samt föra vidare en bild av manlighet där sexism och homofobi utgör och 

uppfattas som helt naturliga företeelser. 

 

Med detta menar jag inte att homofobi är en entydig företeelse eller att homofoberna är en 

enhetlig grupp. Inte heller påstår jag att alla de (pojkar/män) som besöker Lan-partyn eller 

idrottar är homofober. Connell bidrar i diskussionen kring manlighet med att klargöra att det 

inte går att tala om en maskulinitet, då det finns mängder av olika maskulinitets-

konstruktioner.47 Det jag vill visa på är att även om det inte längre kan anses vara politiskt 

korrekt att vara fördomsfull mot icke-straighta personer så finns det exempel på sammanhang 

där dessa nedsättande attityder förekommer. Att öppet uttrycka sitt homohat, ger inte längre 

några sociala vinster inom majoritetssamhället men kan vara ett sammanhållande kit inom en 

viss gemenskap eller i ett specifikt sammanhang. 

 
Den toleranta hållningen 
Efter det att Pewdiepie aggressivt anklagat betraktaren för att vara bög avbryter han hastigt 

sig själv, blundar, tittar därefter upp och säger; -Nothing wrong with being gay! Det är som 

om han drabbas av insikten att betraktaren mycket väl skulle kunna vara homosexuell och 

känner sig då tvungen att påpeka att det inte finns något fel i det. Här kan vi sägas befinna oss 

inom den toleranta eller politiskt korrekta diskursen, som till exempel kommer till uttryck 

inom svensk diskrimineringslagstiftning och massmedial offentlighet. Det är inskrivet i den 

svenska grundlagen att hets mot hbtq-personer är ett brott. Som homosexuell i Sverige 

                                                
45 för diskussion kring detta se Eklund, Lina (2012), s.31-34. 
46 Ibid. s. 26. 
47 Connell (1995), s.99-100. 
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förväntas du idag att leva öppet.48 Eftersom Felix Kjellberg (alltså personen bakom aliaset 

Pewdiepie) är uppvuxen och socialiserad in i det svenska samhället kan vi utgå ifrån att han 

relativt omfattande har exponerats för denna diskurs och att han därmed är medveten om att 

det är problematiskt att uttrycka homofoba attityder. 

Hur en manlighet som innebär en mer tolerant hållning gentemot homosexuella tar sig 

uttryck, formuleras och kan förstås diskuteras på flera håll inom akademiska kretsar. 

Ambjörnsson refererar till det Marie Nordberg definierar som den reflexiva manligheten, 

vilken successivt tycks vinna mer terräng i Sverige.49  Denna typ av manlighet innebär en 

större öppenhet, en mer tolerant och inkluderande attityd gentemot homosexualitet. Ett 

mansideal där kvinnlighet och det kvinnligt kodade inte utgör ett direkt hot. 

 

Fabulous-Subversivt? 
Boa-händelsen avslutas med -It’s not called being gay! It’s called being fabulous! Koppling 

som Pewdiepie gör mellan begreppen gay och fabulous är inte tagen ur luften. Homosexuella 

beskriver ofta sig själva som fabulous. Detta kan ses som en hyperbol, då de många gånger 

inte möts av acceptens utan snarare förnedring av samhället. Detta kombinerat med den 

stereotypa bilden av bögen som intresserar sig för flärd, fåfänga och mode, gör att orden gay 

och fabulous har kommit att bli populära att brukas tillsammans och därmed blivit 

förknippade med varandra. 

Ett populärkulturellt exempel på detta är Fab 5 (The Fabolous Five), vilket är en vida spridd 

tv-serie som går ut på att fem homosexuella gör om en heterosexuell kille, i syfte att bland 

annat göra honom mer attraktiv för kvinnor50. Männen i Fab 5 är alla experter på olika 

områden och kan på så vis samarbeta för att göra om hela den strejta killens liv. Carson 

Kressley, frontfiguren och modegurun i Fab 5, kan sägas personifiera en stereotyp 

"bögighet". 

                                                
48 Tina Rosenberg talar i Queerfeministisk agenda (2002) om den ”den nya svenska öppenheten”. 
Rosenberg menar att det inom denna diskurs finns en uttalad uppmaning att leva öppet både från 
hbtq-rörelsen och majoritetssamhället. Denna öppenhet relaterar och lokaliserar Rosenberg till 1998 
och händelser som bl.a. Europride hölls för första gången i Sverige, utställningen Ecce homo och 
filmen Fucking Åmål visades. 
49 Ambjörnsson, Fanny (2011), sid. 168. 
50 Fab 5 är producerat av Scout Productions och började sändas av kabel-tv kanalen Bravo i USA den 
15 juli 2003 under namnet Queer Eye for the Straight Guy. TV3 har även sänt en svensk version av 
programmet. Sammanlagt 98 länder har eller har haft inhemska versioner av programmet, medan 
originalet sänts i 14 nationer. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fab_5 
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Kan handlingen att ”ersätta” eller ”döpa om” gay med fabulous, förstås som subversiv? 

Innebär detta att göra motstånd mot en förhärskande ordning genom att ta makten över 

definitionerna? Min tolkning är att uttalandet -It’s called being fabulous! utgår ifrån och 

bygger på insikten om att gay-ordet är negativt belastat. Det kan uppfattas som ett försök att 

åstadkomma en slags diskursiv förskjutning; att omdefiniera eller återta ordet, som en 

upprättelse. Men utifrån Pewdiepies position som heterosexuell kan det även tolkas som 

ytterligare en stereotypisering.51 

 

Fansens praktik (fantext) 
Ovan har jag gjort en beskrivning och en analys av den händelse som jag benämner kärntext 

(eller boahändelsen). Vidare skall jag nu se vad som görs med denna händelse, hur den tas i 

bruk av fansen. Detta har jag gjort genom att studera innehållet och aktiviteten på fyra 

bloggar. Jag inleder detta stycke med att göra en presentation av bloggarna, där jag lyfter ut 

material som jag finner relevanta att uppmärksamma utifrån genusaspekter generellt och 

denna studiens inriktning specifikt. Detta innebär rent konkret att det valda materialet är 

exempel på fanpraktik där föreställningar kring genus och sexualitet i förhållande till 

Pewdiepies video skapas och omförhandlas. Detta material ligger sedan till grund för de tre 

olika tematiska spår och aspekter som framkommit i analysen av bloggarna och praktikerna 

kring dem. Analysen redovisas nedan under rubrikerna; ”Slash”, ”GIF” och ”Överskridande 

blickar.” 

 
  

                                                
51 Pewdiepie framträder frekvent med sin flickvän, Youtube alias Cutiepiemarzia. De producerar 
videos tillsammans och interagerar i varandras videos. I videos av mer dagbokskaraktär skildras 
deras gemensamma liv. 
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Beskrivning 

Fantext 1: Ptiza Sinitsa (sinitsa.tumblr.com) 
Bild 6, Skärmavbild http://sinitsa.tumblr.com/post/45860147686/fabulous-pewds-w Publicerat den 
20 mars 2013. Hämtat den 22 april 2013. 

 
Sinitsas fanartbild är uppbyggd kring ett cirkulärt format. En elliptisk pratbubbla överlappar 

och sträcker sig utanför den cirkulära bakgrundsramen, som har en något vag eller suddig 

kontur. Dess nedre del är odefinierad eftersom de magentafärgade penseldragen bryter dess 

kontinuitet. Pratbubblan innehåller texten FABULOUS!!!. Texten är skriven i en rosaröd ton 

och bokstäverna fyller ut pratbubblans form. Pewdiepie är återgiven med fladdrande hår och 

ett stort leende. På överläppen är skuggor tecknade som kan tolkas som en tunn vag 

mustasch. Boan är återgiven i abstraherad form med hjälp av penseldrag som varierar i ton. 

Bakom boan skymtar  en grå t-shirt.  På bilden bär Pewdiepie tiara, men inga örhängen. 

Sinitsa har valt att endast ta med det sista Pewdiepie säger, alltså ”FABULOUS!” Detta kan 

tolkas som en metonymi. Fabulous blir därmed det mest kärnfulla som får representera hela 

boa-händelsen. 

 

Blogginnehavaren presenterar sig själv och bloggens inriktning så här i ”About-fältet” på 
bloggens högra sida :  
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hey there! i'm Sinitsa & this's my personal blog where i'll post mostly my art 
works. Have Fun! .p.s. there’s also other shitty things :3 
ヽ(゜∇゜)ノ ～~**~� 
WARNING! 警告! 
I have absolutely no drawing school, don't even watch tutorials, so I have a 
lot of anatomical errors and generally drawings sometimes can be total turd, 
apologize in advance (.____.)" 

 
 

 
I samband med textpresentationen ovan finns även en 

profilbild. 

Bilden föreställer en figur med en klädedräkt som genom 

dess överdelen med dess blåa krage för tankarna till 

sjömanskostym.  Den korta kjolen påminner om en 

cheerleaderdräkt och de knähöga stövlarna och 

handskarna som avslutas vid armbågarna med röd 

vaddering konnoteras till en superhjälte. Figuren har 

vidare ett gult band i pannan med en röd prick i mitten och en röd rosett med gul prick mitt 

på bröstet. Röda band fladdrar ut från sidorna, bakåt. Benen står brett isär och är böjda. 

Fötterna pekar utåt. Figurens högra hand hålls sträckt intill pannan över ögonen. Detta tolkar 

jag som att figuren spanar eller blickar i fjärran. En alternativ tolkning är att handen hålls upp 

som i en scout- eller militärhälsning. -Redo! Den vänstra armen hålls ut ifrån kroppen. 

Fingrarna på den vänstra handen är böjda och spretar. 

 
Bild 7, http://sinitsa.tumblr.com/post/48787785650/self-portrait 
Publicerat den 24 april 2013  Hämtat den 30 april 2013 
 
Sinitsa har även publicerat en bild som uppges vara ett 

självporträtt på bloggen. Sinitsa har i denna bild framställt 

sig själv som an spenslig gestalt sittandes på en stol, med 

benen uppdragna, klädd i toffla i form av rosa kanin, grått 

linne med ena axelbandet nerhasat, rosa shorts eller 

underbyxor med vita prickar. Figuren har plåster på benen, 

stripigt mörkt hår som fästs upp med hårspännen och 

blickar uppåt mot en tavla som ses bakifrån samt en penna 

som hänger i ett snöre. Ögonen uppfattas som trötta då 
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ögonlock och ögonbryn är tyngda och mörka skuggor är tecknade under ögonen. Munnen är 

leende. 

 

Bloggens aktivitet och innehåll kan sägas följa den inriktning som anges i textpresentationen 

ovan. Bloggen uppdateras frekvent. Relativt stor del av Sinitsas poster är egna bilder taggade 

med ”fanart”.  
 
Bild 8, http://sinitsa.tumblr.com/post/46941354676/no-more-game-videos-
just-makeup-tutorials-d Publicerat den 4 april 2013. Hämtat den 8 april 
2013.  
  
Sinitsa har även gjort en i tid och stil närliggande post som 

också är relaterade till Pewdiepie, i relation till fanartbilden 

ovan. Denna bild kan ses som framställd i samma ”serie” som 

ovanstående fanartbild. Gemensamt för de båda bilderna är en 

oval pratbubbla, den ovalt inramad bakgrunden, samt 

färgskalan och tekniken. Bilden återger en händelse där 

Pewdiepie klär sig i kvinnokläder och gör ett aprilskämt om att 

han och hans flickvän alias Cutiepiemarzia skall byta inriktningar på deras Youtube-kanaler. 

Pewdiepie uppger att han inte skall göra några mer Let´s play filmer utan istället ägna sig åt 

”makeup tutorials” det vill säga instruktionsvideos kring hur man sminkar sig. Sinitsa har 

kommenterat detta med ”No more game videos, just MAKEUP TUTORIALS! :D Dat video 

made my day! As usual fabulous Pewds!” 

 
På Sinitsas blogg återfinns bland annat dessa två bilder, vilka Sinitsa själv har tecknat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 9, http://sinitsa.tumblr.com/post/45532200463 Publicerat den 16  mars 2013. Hämtat den 8 april 2013.  
Bild 10, http://sinitsa.tumblr.com/post/47105329974 Publicerat den 16  mars 2013. Hämtat den 4 april 2013.  
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Den vänstra bilden (Bild 9) föreställer karaktärerna Yuki och Hari i den japanska anime tv-

serien Tsuritama.  
 

Den högra bilden (Bild 10) är en så kallad selfcest, där den spelbara karaktären Link i Legend 

of Zelda har klonats för att ingå i ett romantiskt (och sexuellt) förhållande med sig själv. 

 
 
 
Fantext 2: MOAR CATS(letsdrawcats.tumblr.com) 
 

Bild 11, Skärmavbild http://letsdrawcats.tumblr.com/post/41590403474/im-so-beautiful Publicerat den 
27 januari 2013, Hämtat den 29 maj 2014 

 
Moar Cats fanartbild återger en figur som har öppen mun, blickar snett uppåt vänster och 

håller händerna utmed kinderna. Det stora huvudet i förhållande till kroppen, de stora ögonen 

och munnen samt avsaknaden av näsa är tecken jag identifiera som seriefigur kod. Figuren 

har en grå t-shirt, rosa boa, silverfärgad tiara med röda stenar och matchande örhängen allt i 

enlighet kärntexten. Bakgrunden är däremot annorlunda. Bildformatet skiljer sig också i från 

kärntexten.  

 

Förutom de attribut som ovan nämnts har Moar Cats tagit fasta på några andra tecken som 

hen anser kännetecknande för Pewdiepie. Jag tänker här främst på frisyren och skäggstubben. 

I kärntexten har Pewdiepie inte snedlugg i den aktuella sekvensen, eftersom tiaran håller upp 

hans lugg. Moar Cats har valt att bortse ifrån detta i skapandet av bilden, vilket innebär att 

hen inte haft för ambition att göra en korrekt mimetisk återgivning eller tecknat av i 
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traditionell bemärkelse. Moar Cats har istället valt att representera Pewdiepie med 

snedluggen då det uppfattas som karaktäristiskt för honom. 

 

Citatet ”I’m so beautiful”, har valts ut som titel på bilden och posten. Gesten på bilden är i 

enlighet med hur Pewdiepie agerar i kärntexten då han säger aktuellt citat. 
 

Rubriken på bloggen i sidhuvudet är ”Moar Cats” men bloggens URL är ”letsdrawcats”. 

Bloggaren presenterar sig i sidhuvudet som ”SASHA/18/RUSSIA. DRAWING THINGS. 

AND CATS.” Sasha är ett unisexnamn. 

 

Aktivitet på bloggen är övervägande repostar, men bloggaren publicerar även egna bilder 

under taggen ”Stupid ugly art”. Dessa bilder är samlade under en sida som nås via genväg 

”Art tag” i sidhuvudet.52 Det har gjorts 78 poster under perioden 2012-08-12 till 2013-04-24 

på denna sida, vilket jag anser vara en betydande produktion vilket vittnar om ett stort 

intresse för bildskapande. De bilder Moar Cats (eller ”Sasha”) skapar är relaterade till olika 

populärkulturella texter och kan betecknas som fanart. Aktuell kärntext taggas konsekvent. 
 

Ett återkommande tema som jag fann på Moar Cats blogg är omfattande poster från tv-serien 

Sherlock(tagg: ”sherlock BBC”), där Benedict Cumberbatch och Martin Freemans 

rollkaraktärer interagera. Moar Cats tycks konsekvent ha valt ut sekvenser som 

uppmärksammar och påvisar gay-antydningar karaktärerna emellan. Här aktualiseras en 

undergenre till fanfiction som benämns slash.  Nedan under rubriken ”Slash” diskuterar jag 

denna subkultur och ger exempel på bilder från Moar Cats blogg. 

  

                                                
52 http://letsdrawcats.tumblr.com/tagged/Stupid-ugly-art 
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Bild 12: http://letsdrawcats.tumblr.com/image/38377649846 Publicerat den 20 februari 2012, Hämtat 
den 29 april 2013 

 
Förutom den aktuella fanartbilden finns ytterligare en post på bloggen som är relaterade till 

Pewdiepie53. Även det är en bild som, utifrån taggen ”Stupid ugly art”, är skapad av 

blogginnehavaren.  På bilden ses en figur som antas vara Pewdiepie(tecken som håret, 

gamerheadset samt taggen ” PewDiePie” förankrar denna tolkning) bli våldtagen. Pewdiepie 

står framåtlutad med neddragna byxor och tårfyllda ögon. En kraftig subjektslös gestalt 

(bilden är beskuren i höjd med gestaltens bröstkorg så huvudet och ansiktet syns inte i bild) 

med hud i blåton håller fast honom bakifrån. I bildens ovankant finns en pratbubbla som är 

riktad mot den bakre gestalten. Där står ”IT´S R*PING TIME!”. Ett litet rött hjärta är även 

tecknat i pratbubblan. Vid Pewdiepies mun står det ”Aya, caramba...” Denna text är dock inte 

placerad i en pratbubbla utan är skriven direkt mot bildens bakgrund. Denna bilden ansluter 

till en debatt som var kring Pewdiepie med anledning av att han skämtade om våldtäkt54. 

 
                                                
53 http://letsdrawcats.tumblr.com/tagged/PewDiePie 
54 Detta väckte stor uppmärksamhet och kritik från bl.a. fansen och ledde till en form av offentlig ursäkt 
från Pewdiepie se http://pewdie.tumblr.com/post/34309686617/no-more-rape-jokes 
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Fantext 3: Mario the king (mariotheking.tumblr.com) 
 

 
 

Bild 13, Skärmavbild http://mariotheking.tumblr.com/post/41468189188 Publicerat den 25 januari 2013, 
Hämtat den 9 april 2013 

 
Mario the kings fanart är en GIF-animation om 6 bildrutor, uppdelade på i 2 spalter och tre 

rader. GIF är ett bildformat, som är lätt, d.v.s. har liten filstorlek och därför lämpar sig väl till 

animationer. Det till synes föråldrade bildformatet har fått lite av en renässans och omfamnas 

av många användare på fotodelningsplattformar och sociala nätverkssajter. Tumblr är en 

populär sådan plattform som stödjer GIF-formatet. 55 I Mario the Kings GIF-animation är 

bilderna kvadratiska till formatet, vilket innebär att viss beskärning gjorts av den ursprungliga 

bilden som var i rektangulärt liggande video-format och en undertext är inlagd. De 

kommentarer som är utelämnade ligger spridda i den ursprungliga sekvensen, vilket innebär 

att Mario the King aktivt har valt att plocka bort dessa. 

 

”Mario the king” har på sin blogg ett personligt urval av olika bildserier och GIF-animationer 

från populära tv-serier, filmer och spel. Bildinnehållet på bloggen följer den tematik som 

anges i självpresentationen, det vill säga ”Dedicated with Cartoons, videogames, old disney 

                                                
55 Det återupplivade intresset för GIF kan härledas till tillgången på generatorapplikationer som gör att 
det idag krävs en relativt liten insats och kunskap för att skapa en GIF-animation. Istället för att skapa 
GIF-animationen genom en omfattande process i ett avancerat bildredigeringsprogram på den egna 
datorn kan du nu använda en onlinegenerator som helt enkelt gör en GIF-animation av den 
videosekvens du önskar. Videomaterialet som används tas från exempelvis Youtube. Mängden 
tillgängligt videomaterial online har kraftigt ökat de senaste åren, vilket i sin tur möjliggör och även kan 
vara en bidragande faktor till ökad förekomst av GIF-animationer.  
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and everything in between” Mario är traditionellt ett mansnamn. Även king är ett manligt 

kodat ord. 

 

Förutom den aktuella fanartbilden finns två övrig poster på bloggen som är relaterade till 

Pewdiepie, varav en är en reblog. I likhet med aktuell post är även dessa gif-animationer 

bestående av en serie kvadratiska bildrutor.  

 

 
Bild 14, Skärmavbild http://mariotheking.tumblr.com/post/32541670670 Publicerat den 29 september 2013, 

Hämtat den 11 april 2013 
 
Denna gif-animation, vilken förmodligen blogginnehavaren ”Mario the king” producerat, 
skildrar när Pewdiepie läser upp ett brev. Pewdiepie får frågan - Why are you so swedish? 
Svarar - I don´t know. That’s a good question. Posten har ingen titel men är taggad med 
#PEWDIE #PEWDIEPIE #BROTAG #PEWDIE GIF 

 
 

Bild 15, Skärmavbild http://mariotheking.tumblr.com/post/32506198312 Publicerat den 29 september 
2013, Hämtat den 10 april 2013  

 
Denna post är en reblog, det vill säga blogginnehavaren har valt att publicera denna gif-

animation, som tagits från någon annans blogg, på sin egen. Hänvisningen ”via leeseverett-
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deactivated20121101” antyder detta. I bildrutorna ses Pewdiepie befinna sig på en balkong 

med med en hund vid sin sida. Pewdiepie säger någonting, men eftersom sekvensen inte är 

textad eller ljudlagd så det går inte uppfatta vad. Pewdiepie gör en så kallad brofist i slutet av 

sekvens. Posten har ingen titel eller textkommentar, men är taggad med 

#PEWDIE #PEWDIEPIE. 

 
 

Fantext 4:(killer-within.tumblr.com) 
 

Bild 16:  http://killer-within.tumblr.com/post/41470923425 Publicerat den 25 januari 2013 Hämtat den 
12 april 2014 

 
Killer within har gjort en gif-animation bestående av 2 bilder, uppdelade på två rader. En 

undertext är inkluderad, så även om animationen ej är ljudlagd, vilket gif-animationer i regel 

inte är, så återges ändå dialogen. I Killer withins GIF-animation är bilderna troligtvis 

färgkorrigerade med något filter som ger en sepiaintoning, samt lägre färgmättnad och 

kontrast. Hastigheten i animationen upplevs som långsammare, slow motion, utifrån 

läpparnas rörelse och jämfört med kärntexten. I övre bildrutan står det ”it ́s not called being 

gay” och i nedre ”it ́s called being FABULOUS!” Det är alltså den senare delen av ”Boa-

händelsen”, där Pewdiepie har tagit av sig boan och örhängena, som Killer within valt ut. 

Blogginnehavaren presenterar sig under länken ”ABOUT ME” som ”Hello my name is Mars 

and I'm obsessed with things.” Där ges också en ganska ingående ”innehållsdeklaration” i 

form av en lista, som beskriver blogginnehavarens intresse och bloggens inriktning. Förutom 

”namedropping” består listan av små personliga (meta)kommentarer. Bloggens URL är 
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killer-within. Det namn som framträder i sidmallen är ”DEMONS RUN” med underrubriken 

”WHEN A GOOD MAN GOES TO WAR”. Mars är företrädesvis ett mansnamn.   

Mars taggar egen fanart med #my stuff.56 Denna produktion är uteslutande gif-animationer 

och fotografier från populärkulturella texter. På bloggen finns ytterligare fyra stycken poster 

relaterade till Pewdiepie. Samtliga dessa är gif-animationer och taggade med ”my stuff” så vi 

kan anta att det är Killer within som skapat dem.  

 
Bild 17: http://killer-within.tumblr.com/post/40789698340/like-and-favourite-if-you-enjoyed-subscribe-
to Publicerat den 17 januari 2013 Hämtat den 12 april 2014 

 
Denna post är en svartvit gif-animation i en bildruta. Pewdiepie bär headset och glasögon och 

gör en ”brofist-hälsning”. Undertexten i bildrutan lyder ”stay awesome, bros”. Posten har 

även en textkommentar ”like and falike and favourite if you enjoyed, subscribe to become a 

bro today and i’ll see you next episode of whatevah i make. Love you bros!” Posten är taggad 

med  #pewdiepie, #my stuff, #edit.pewdiepie 

 

                                                
56 http://killer-within.tumblr.com/tagged/my-stuff 
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Bild 18: http://killer-within.tumblr.com/post/36767824153 Publicerat den 29 november 2012 Hämtat den 
12 april 2014 

 
Även denna post är en gif-animation i en bildruta. Sekvensen visar Pewdiepie och 

Cutiepiemarzia sittandes på en soffa eller säng. De vinkar simultat. I bakgrunden syns ett 

rum, vars inredning går i rosa toner. Ett antal mjukisdjur och en kudde som det står 

”PewDiePie” på står på soffryggen, alternativt sänggaveln. Cutiepiemarzia säger något. 

Animationen är ej ljudlagd och saknar undertexter, men av läpprörelserna och sammanhanget 

(vinkandet) att döma uppfattas det som hon säger ”Bye, bye”. Blogginnehavaren har lagt 

någon kommenterar i posten, men taggat med 

#MYSTUFF #PEWDIEPIE #CUTIEPIE #CUTIEPIEMARZIA #PEWDIE #CUTIES #THE
Y MAKE ME FEEL HAPPY #AND THEY ARE SYNCHRONIZED  
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Bild 19: h t tp : / /k i l l e r -w i th in . tumbl r . com/pos t /35480928212 /wha t s -your - favour i t e -
pokemon  Publicerat den 11 november 2012 Hämtat den 12 april 2014 

 
Denna gif-animation beståendes av två bildrutor, visar Pewdiepie inomhus. Han bär någon 

form av keps, tittar in i kameran och säger (enligt undertexten) ”I like Snorlax because he´s 

fat and lazy. And I think that´s a good example of what you should be in life.” Animationen 

är kommenterad med ”What´s your favourite pokemon? och är taggad med 

#PEWDIEPIE #PEWDIE #FRIDAY WITH PEWDIEPIE #MY STUFF #WORDS OF 

WISDOM  

 
  



42 

 
Analys 
 
Slash 
Ett tema jag fann återkommande var bilder med homoerotiska antydningar. I ett flertal av de 

bilder som Moar cats postar görs en hopparning, det vill säga iscensätter ett romantiskt eller 

sexuellt förhållande mellan Sherlock Holmes och Dr. John Watson, vilket inte förekommer 

eller direkt artikuleras i tv-serien. 

 

 
 

Bild 20:  http://letsdrawcats.tumblr.com/post/54967987608/katzensprotte-but-no-matter-what-we-do-ill 
Publicerat den Hämtat den 6 september 2013 
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Bild 21: Gif-animation http://letsdrawcats.tumblr.com/post/54890516531/our-favourite-psychopath-
sherlocks-face-when Publicerat den Hämtat den 6 september 2013 

 

 

 
Bild 22: Gif-animation http://letsdrawcats.tumblr.com/post/48437022043/or-thrust-into-them Publicerat 
den Hämtat den 6 september 2013  

 

En stor del av fanskaran kring tv-serien Sherlock är så kallade shippers. Uttrycket ship –

kommer från ”relationship”- förhållande. En shipper är alltså ett fan som gör romantiska 

hopparningar av karaktärerna och skapar fanart eller fanfiction baserat på dessa relationer.57 

                                                
57 http://www.urbandictionary.com/  
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Dessa fenomen och termer kan ses sammankopplade med eller vara parallella uttryck för 

subgenre slash, som jag redogjort för ovan Eftersom Sherlock i serien inte riktigt kommer 

överens med andra personer än Watson har många fans skapat verk kring denna slash-

parning, kallad “Johnlock.” 
 

En mer formell eller teknikorienterad aspekt av fansens praktik är skapandet av gif-

animationer. Två av fansen, Killer within och Mario the King, har använt sig av denna teknik 

för att remediera kärntexten. Generatorapplikationerna möjliggör att du som användare kan 

redigera det ursprungliga videomaterialet i viss utsträckning. Detta innebär att du som GIF-

skapare gör aktiva val som kan förskjuta betydelserna i de aktuella videosekvenserna. Jag 

förstår användningen av GIF som en typ av visuellt citerande. Möjligheten att på detta sätt 

lyfta ut korta sekvenser ur en film eller tv-serie blir ett effektivt verktyg för 

slashproducenterna då de vill uppmärksamma förstulna blickar eller tillfälliga 

ömhetsbetygelser mellan karaktärerna. 

 
Överskridande blickar 
Spontant tolkade jag Bild 9 och Bild 10 som tillhörande slash-genren och förutsatte därmed 

att Sinitsa var en homosexuell man. Om vi tittar närmare på Sinitsas självpresentation och 

tidigare forskning kring slash så komplicerar dock detta antagandet. 

 

Både Sinitsas presentationsbild och det självporträtt som finns postat på bloggen återger vad 

jag uppfattar som androgyna karaktärer. Det finns en motstridighet kring de könade tecknen i 

bilderna. Hur kropparna är framställda samt de omgivande attributen bildar tillsammans 

teckenkedjor som inte entydigt kan knytas till någon traditionell genuskategori. På bloggen 

Sinitsa uppger heller inte sin könstillhörighet. Av nyfikenhet kring detta gjorde jag ytterligare 

sökningar och fann även ett konto på Deviantart, där Sinitsa postar sin fanart.58 Där återfanns 

följande info: ”About: NastyaSinitsa Female/Ukraine Birthday December 4”.  

 

Kunskapen om att Sinitsa är (eller i vilket fall uppger sig för att vara) en kvinna gör att vi 

tolkar hennes bildvärld annorlunda. Internet erbjuder möjligheten att agera relativt anonymt 

under ett fingerat alias, men här blir det relevant att skriva ut könstillhörigheten, iallafall 

                                                
58 Deviantart är världens största ”online art community” som visar över 270 miljoner verk av mer en 28 
miljoner registrerade användare. Sinitsas konto återfinns på http://nastyasinitsa.deviantart.com 
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utifrån mitt tidigare antagande. Det jag spontant tolkade som homoerotik skall istället förstås 

som heterosexuellt begär. Det är män/pojkar som här är föremål för en kvinnlig blicks begär. 

 

När jag tittade närmre på slash-genren fann jag att forskare konstaterat att slash skrivs och 

läses främst av heterosexuella kvinnor. Den främsta anledningen till detta tycks vara att det 

till skillnad från heterosexuella relationer inte finns någon inbyggt maktförhållande i den 

samkönade relationen. Detta bidrar till att berättelserna är möjliga att rekonstruera och forma 

så att de tillfredställer de kvinnliga läsarnas behov och önskningar i större utsträckning. 59  

 

Utifrån ovanstående resonemang kan Sinitsas blickpraktik, trots att hon är kvinna med 

heterosexuellt begär, förstås som slash. Detta komplicerar inte bara mitt första antagande om 

att de som ägnar sig åt slash är homosexuella män, utan även teorin kring the male gaze. 

Sinitsa blick bryter ifrån denna norm, den blir tvetydig, den låter sig inte enkelt förstås eller 

kategoriseras utifrån modellen om den aktive tittande mannen och kvinnan som passivt 

objekt. Sinitsa framställer heller inte sig själv utefter ett kvinnoideal som är påfallande 

heterosexuellt. Hon anpassar sig inte till den begärsmarknad där kvinnor i första hand 

förväntas behaga mäns blickar. 

 

Queerteoretiker har tagit upp fråga om komplexiteten kring blickpositioner till akademisk 

debatt. En binär uppdelning anses begränsande och riskerar att upprätthålla dikotomin mellan 

manligt/kvinnligt. Likväl finns det ett behov av att diskutera genus på ett sätt som inte bortser 

från maktstrukturer som bygger på en hierarki mellan dessa poler. Det centrala i 

resonemanget är att genusforskning behöver ta hänsyn till fler parametrar än män/kvinnor 

och maskulinitet/femininitet för att undvika att skapa homogena subjekt eller dikotomier 

mellan olika grupper i samhället. Likväl finns det ett behov av att diskutera genus på ett sätt 

som inte bortser från maktstrukturer som bygger på en könsmaktsordning. 

 

Med begreppet transgender gaze vill Halberstam beskriva en blick som bär på flera 

subjektspositioner samtidigt.60 Halberstam inför även begreppen manlig femininitet och 

kvinnlig maskulinitet (eng. male femininity resp. female masculinity).61 Hon menar att 

                                                
59 Olin-Scheller & Wikström (2010), s.55. 
60 Halberstam, Judith (2005), s. 80. 
61 Halberstam, Judith (1998), Female masculinity. Durham, N.C.: Duke Univ. Press. 
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femininiteten hos människor som identifierar sig som män har en femininitet som skiljer sig 

från den femininiteten som gestaltas hos personer som identifierar sig som kvinnor och vice 

versa. Halberstam visar hur tid och rum kan användas för att undkomma den heterosexuella 

matrisen och därmed de begränsningar av den binära könsfördelningen i vad hon kallar 

queerpraktiker.62 I en queer subkultur där tid och rum skapar nya möjligheter, kan vår kropp, 

eller idé om kroppen som fokus för identiteten uttrycka sig på olika sätt. Därmed kan 

människor hitta platser och specifika sammanhang där "felaktiga" eller ”skeva” handlingar 

inte blir bestraffade. 

 

Här placerar jag in Sinitsa och de subjektspositioner hon öppnar upp för genom den mening 

hon skapar i sin bildproduktion. På detta sätt utför hon handlingar som utmanar våra 

föreställningar om vad kvinnlighet och manlighet innebär. Att jag tvingades revidera mina 

tidiga antaganden kring både slash som genre och Sinitsas könstillhörighet understryker 

detta. Sinitsas blickpraktik ifrågasätter uppfattningar om hur du förväntas agera som man 

respektive kvinna. Inom ett patriarkalt heteronormativt samhälle finns det ett minimalt 

utrymme för dem som inte anser sig vara maskulina män eller feminina kvinnor och som inte 

känner igen sig i de beskrivningarna. Slash kan ses som ett exempel på en subkultur som 

inbegriper queerpraktiker, där det finns det plats för alternativa föreställningar. 

 
 

Tolkning och resultat 
Min analys av kärntexten visar att händelsen kan ses ge uttryck för en mängd olika och delvis 

motstridiga föreställningar kopplade till genus och sexualitet. Ett håll som analysen drar åt är 

att mycket av Pewdiepies agerande kan ses vara grundat i en heteronormativ kultur. 

Pewdiepie upprepar (förmodligen slentrianmässigt, oreflekterat och instinktivt) 

normaliserade bilder av kvinnligt och manligt. Detta ger sig till känna bland annat genom att 

Pewdiepie i videosekvensen överdriver och parodierar föreställningen om homosexualitet för 

att på detta sätt påtala att det är en annan sexuell läggning än heterosexualitet. Analysen visar 

att humor i form av förlöjligande kan spela en roll för att upprätthålla traditionella könsroller. 

Jag menar att den underliggande hegemoniska maskuliniteten reproduceras när Pewdiepie 

genom sitt skämtsamma agerande implicit avsäger sig varje form av samröre med feminina 

företeelser. 

                                                
62 Halberstam, Judith (2005), s. 6. 



47 

 

Det kan därför upplevas förvånade att de fans, vars fanart Pewdiepie valt att reposta på sin 

hemsida, i sin praktik vill ge händelsen en innebörd i delvis motsatt riktning. Ett exempel på 

detta motstånd är Bild 12. Den bild Moar Cats skapat kan uppfattas som ett kritiskt 

ställningstagande gentemot Pewdiepie. Jag tolkar att syftet med bilden är att sätta Pewdiepie i 

den förövades position och därmed problematisera kring hur och från vilken position skämtet 

kan förstås. Bakom skämt och humor finns det ofta en implicit social överenskommelse; 

skämtare och publik måste dela en grundläggande bild av världen för att skämtet ska fungera. 

Min tolkning är att Moar Cats genom att skapa och publicera bilden opponerar sig mot 

Pewdiepies agerande.  

 
En tolkningsgemenskap som har framträtt i analysen av fantexterna är slashproducenterna. 

Slashproducenterna gör queera läsningar, vilket innebär ompositioneringar av texter bortom 

heteronormativa gränsdragningar. I fallet med Pewdiepie handlar det inte om att de gör 

direkta parningar utan snarare att ”Boa-händelsen” skrivs in i detta kontext och denna 

tolkningsgemenskap genom att återgivningarna publiceras tillsammans med andra bilder på 

bloggarna. På fansens bloggar återfanns bilder där kvinnor avbildar och objektifierar män, en 

form av omvänd blick gentemot den gängse normen. Genom t.ex. kontextförflyttningar i 

form av repost hålls texten öppen för förhandling. Detta menar jag möjliggör en förskjutning 

av subjekts- och blickpositioner, vilket blir ett sätt att anpassa kärntexten till den egna 

verkligheten. 

 

Denna studie vill belysa hur fansen i sin (visuellt) tolkande praktik konstruerar, omförhandlar 

och utvecklar positioner i sin respons på kärntexten. Jag menar att de utför handlingar som 

ifrågasätter underförstådda sociala överenskommelser i kärntexten och som utmanar gängse 

föreställningar om vad kvinnlighet och manlighet innebär. Grunden för detta påstående är 

förutom det empiriska materialet, de teoretiska perspektiven. Att jag kan hävda dessa 

sammanhang bygger på Faircloughs betoning av sambandet mellan text och social handling 

samt Butlers idé om genus är någonting som görs. Det är genom att blanda element från 

existerande diskurser och utnyttja dem på nya sätt som språket kan förändra diskurserna och 

därmed också den sociala världen, menar Fairclough. Enligt Butler är genus en så kallad 

performativ handling, det vill säga genus görs och iscensätts i all slags kommunikation, vilket 

inkluderar ord, bild och även rent kroppsliga framträdanden. 
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Varför just ”Boa-händelsen” verkar ha blivit ”slasharnas” favorit, har denna undersökning 

inget tydligt svar på eller ambition att förklara. Aktiviteten och innehållet på de aktuella 

bloggarna visar att dessa fans inte har ett intresse enbart riktat mot Pewdiepie. Snarare verkar 

det var fandom eller fankultur i sig som är lockande.63 För slashproducenterna tycks det inte 

var ett problem att ”kärntexten” är en heteronormativ utsaga utan snarare en förutsättning 

eller drivkraft. Just spekulationerna, alltså sökandet efter dolda betydelser, små spår av 

homoeroticism i kärntexten som kan spinnas vidare på till en berättelse, tycks vara en central 

del i slash som kreativ kultur. 

 

Slutdiskussion 
Jag vill avslutningsvis diskutera vilka pedagogiska tankar som denna undersökning kan 

aktualisera och problematisera. Det första spåret är relaterad till den tematik som studien 

behandlar, det vill säga genusperspektivet. Det andra spåret handlar om de processer som 

fansen aktiverar. 

 

Humor och normkritik 
Det som specifikt fångade mitt intresse när jag närmade mig fenomenet var Pewdiepies 

”Become a bro”- uppmaning. ”How do you become, when you become a bro?” blev min 

följdfråga. Jag blev nyfiken på vem som tilltalades av denna uppmaning. Vem lockas att bli 

ett Pewdiepiefan – a bro. Vad konstruerar de medietexter som Pewdiepie skapar för typ av 

”ideal” betraktare? 

 

Jag avser inte här svara på dessa frågor utan menar istället denna ansats innebär att jag inte 

sätter Pewdiepies humor i en separat sfär och låter den spela på sina egna villkor. Den 

kritiska forskningen har en viktig funktion att fylla då den kan visa på hur humor, som vi 

första anblicken kan te sig harmlös, i allra högsta grad går att koppla till de fördomar och 

orättvisor som existerar i samhället. 

 

Även som lärare bör man vara medveten hur om makt- och genusstrukturer tar sig uttryck. 

Inte minst för att kunna nå läroplanens formuleringar om elevernas utveckling som 

demokratiska och toleranta medborgare. Populärkulturella utsagor i allmänhet och 

                                                
63 Ett exempel på detta är hur Mars presenterar sig. ”Hello my name is Mars and I'm 
obsessed with things.” http://killer-within.tumblr.com (About) 
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humoristiska sådana i synnerhet menar jag är ett bra diskussionsunderlag. Att på olika sätt 

kunna diskutera hur dagens medietexter innehåller både budskap som upprätthåller, och 

budskap som utmanar, stereotypa föreställningar bedömer jag som viktigt. Genom att 

inkludera bilder och blickar som utmanar rådande normer kan vi öppna upp en diskussion 

som i förlängningen förhoppningsvis kan leda till en bredare tolerans. En lärare kan på detta 

sätt arbeta för att förändra föreställningsvärldar och för att dekonstruera föreställningarna om 

det dikotoma förhållandet mellan maskulint och feminint samt tanken på män och kvinnor 

som homogena subjekt. 

 

Jag menar att undersökningsmaterialet belyser att det underförstådda samförstånd som humor 

implicerar kan vara problematiska. Analysen visar att Pewdiepie faktiskt gör sig rolig på 

någon annans, en diskriminerad grupps bekostnad. Det talas ofta om vikten av att kunna 

skämta om vad som helst och uttrycket ”politiskt korrekt” har delvis blivit negativt laddat. 

Att vara politiskt korrekt är i många sammanhang synonymt med vara alltför pretentiös. Det 

är därför lätt att glömma att det faktiskt är grundläggande etiska hänsynstaganden som ligger 

till grund för det politiskt korrekta språket, det vill säga att inte diskriminera, nedvärdera eller 

referera fördomsfullt till någon grupp av befolkningen. 

 
Personligt och kollektivt 
De meningsskapande processer som fansen är inbegripna i kan beskrivas med två ord 

personliga och kollektiva. Deras tolkningar är personliga då de utgår ifrån sig själva och 

använder kärntexten för sina egna syften. Praktiken är kollektiv då de publicerar och 

diskuterar på sociala medier. Jag ser alltså meningsskapandet i dessa miljöer som en 

personligt styrd men också i allra högsta grad en kollektiv process. Detta ligger i linje med 

vad den tidigare forskningen har kommit fram till. 

 

Enligt Henry Jenkins konstitueras inte konvergens i medietekniken i sig (hur avancerad den 

än må vara) utan hos konsumenterna genom deras interaktion med varandra64. Mediaflödet 

idag är så pass brett att vi som konsumenter inte har möjlighet att tillägna oss allt utan tar 

istället till oss fragment av informationen och skapar genom dessa mening i relation till vårt 

vardagliga liv. Vi söker hela tiden sätt att förstå våra upplevelser genom att diskutera med 

andra. När vi förstår användarskapat material i dessa termer så kan det också läsas som 

                                                
64 Henry Jenkins (2008), s. 15. 
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uttryck för den kollektiva kunskapen som görs offentlig utifrån den individuella läsningen av 

den ursprungliga texten. 

 

Olin-Scheller & Wikström menar att en viktig lärandemiljö är de samtal som förs mellan fans 

och de diskussioner som äger rum i anslutning till deras berättelser, genom vilka berättandet 

utvecklas och fansen möter överenskommelser om språkbruk och innehåll; de bildar en 

tolkningsgemenskap, ett ramverk som avgör vad som är acceptabelt och trovärdigt och vad 

som inte är det. Detta ramverk är dynamiskt och befinner sig under ständig omförhandling.65 

På detta sätt förstår jag fansens relation till kärntexten som diskursiv. Det sammanhang som 

detta förhandlande om mening äger rum i betecknas som informellt. Jag förstår ordet 

informellt i betydelsen utanför skolans undervisningsramar, inte i meningen utan form eller 

regler. 

 

Jag ser fansens mediebruk som en personligt styrd kreativ praktik där skapandet av mening 

blir viktigare än bevarandet av ursprungsversioner. Berättelsen och dess mening blir möjlig 

att ständigt omförhandla. Detta går också i linje med den pedagogiska grundsyn som jag vill 

företräda. Att eleverna ser sig själva som skapare av kultur och kunskap anser jag vara det 

enskilt viktigaste målet med undervisningen. Barn och ungas inställning till kunskap har 

förändrats, genom sitt agerande i digitala nätverk växlar de mellan att vara den som har och 

den som söker kunskap. En utmaning för skolan blir därmed att få en djupare förståelse för 

situerat lärande, för det som kanske inte betraktas om lärande idag och för informellt lärande 

i nätverk. Här ser jag att visuella kulturstudier, genom sitt fokus på kopplingen mellan seende 

och kunskap, har möjligheten till betydande bidrag. Att kritiskt kunna diskuterar vilka 

kompetenser olika lärmiljöer premierar respektive förbiser, menar jag är en kunnighet som är 

avgörande för en pedagogik som aktivt möter utmaningar i en föränderlig samtid. 

  

                                                
65 Olin-Scheller & Wikström (2010), s. 20-24. 
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