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Abstract 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur fan-aktivistiska praktiker online kan skapa 

gemenskap bland fans och bidra till social förändring för hbtq-personer. Genom att 

använda kvalitativ innehållsanalys fördjupar jag mig i åtta artiklar som analyserar fansens 

engagemang, gemenskap och praktiker, relationen mellan producent och fans samt 

begreppet bury your gays. Då jag positionerar mig inom fältet fanstudier betraktar jag 

publiken som en aktiv och kreativ aktör. Det speglar även mina teoretiska perspektiv där 

jag utgår från begreppen medborgarskap, identitet och publikens taktiker kontra 

producenternas strategier. 

   Resultatet av studien visar att fansen kollektivt kunde skapa en långvarig och 

handlingskraftig rörelse för att belysa hbtq-frågor. Då konvergensen och fankulturen 

utvecklats tillsammans kunde fans förlänga producenternas kulturproduktion och ge 

utrymme för egenproducerat material som även stärkte fansens identiteter. Slutsatsen blir 

att producenter har makt över mediet då de kan definiera och konstruera normer men det 

innebär också att publiken har kontroll över sitt eget formade och tolkande av innehållet. 
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Abstract 

The purpose of the essay is to investigate how fan activist practitioners online can create 

community among fans and contribute to social change for LGBTQ people. By using 

qualitative content analysis, I examine eight articles that analyze fans' involvement, 

community and practices, the relationship between producer and fans, as well as the 

concept of bury your gays. When I position myself in the field of fan studies, I consider the 

audience as an active and creative participant. My analysis also reflect my theoretical 

perspectives, assuming the concepts of citizenship, identity and the audience's tactics 

versus the producers' strategies. 

   The result of the study shows that fans could collectively create a long-lasting and 

effective movement to highlight LGBTQ issues. When convergence and fan culture 

developed together, fans could prolong producers' culture production and provide space 

for self-produced material that also strengthened their identities. The conclusion is that 

producers have power over the medium as they can define and construct norms, but it also 

means that the public has control over their own form and interpretation of the content. 
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1. Inledning 

När den lesbiska karaktären Lexa dog i Tv-serien The 100 ryckte jag på axlarna och tänkte 

”självklart ska alltid den lesbiska karaktären dö”. Den typen av historieberättande är inget 

nytt. Under år 2016 blev mer än 25 lesbiska/bisexuella kvinnliga karaktärer dödade på tv 

(glaad.org, 2016). När det redan från början finns så få queera karaktärer på tv skapar 

berättelser som Lexas ett farligt budskap: lesbiska/bisexuella kvinnor ska inte få lyckliga 

slut. I alla fall inte på tv. 

   Lexas död påverkande mig från att känna att ”såhär är det” till en växande irritation över 

att queera karaktärer sällan får utrymme inom film. Jag började söka efter reaktioner online 

och hoppades att fler kände som jag. Det jag fann var bättre än vad jag hade vågat hoppas 

på, jag fann en fandom som var redo att slå tillbaka. 

   En fandom kan beskrivas som en gemenskap där fans utför, delar och producerar 

aktiviteter och material som utvecklas med hjälp av praktiker (Bourdaa & Delmar, 2016:3). 

Populärkultur har som funktion att få oss människor att underhållas, inspireras och kunna 

koppla bort stressiga moment i vardagen. Verben ”involvera” och ”engagera” bör även 

inkluderas i hur vi ser på populärkultur och dess påverkan på individer och samhälle 

(Jenkins, 2008:264). Fans kulturintresse skapar nya världar och förlänger 

kulturproduktionen i form av fanfiction, konst, musik, film osv. (Jenkins, 2008:31). På så 

sätt rör sig fansen närmare en självdefinierad fan-identitet samtidigt som det bildas ett 

kollektiv där människor samlas kring liknande intressen. En fandom stärker därmed 

relationerna mellan fans men även deras gemensamma kulturintresse. Min uppsats kommer 

att behandla fallet Lexa med utgångspunkt i fan-engagemang. 
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2. Syfte och frågeställningar 

För att förstå hur fan-aktivism tar sig i uttryck och kan förändra sociala normer genom 

populärkulturella kontexter, kommer jag att studera aktivismen kopplad till ett specifikt fall. 

Jag väljer att utgå från karaktären Lexa i The 100 och tillhörande fandom. Mitt fokus är 

därför på Clexa-fansen (dvs. fans till kärleksparet Clarke och Lexa). För att förstå deras 

engagemang och aktivism, som ledde till ett ifrågasättande av serien och kulturindustrins 

generella hbtq-representation, kommer jag att fördjupa mig i fankultur och fan-aktivism. På 

så vis kommer jag att undersöka hur fans engagemang, genom kollektiva praktiker, kan 

ifrågasätta normer inom kulturindustrin. Syftet för min studie blir därför att undersöka hur 

fan-aktivistiska praktiker online kan skapa gemenskap bland fans och bidra till social 

förändring för hbtq-personer. 

 

Mina frågeställningar är följande: 

 

1. Hur mobiliserar sig Clexa-fansen på digitala communities? 

2. Hur kan vi förstå dessa former av engagemang som uttryck för fan-aktivism? 

3. Hur kan fan-aktivism bidra till positiva förändringar för hbtq-personer? 
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3. Bakgrund 

3.1  Vad hände egentligen i The 100? 
Den amerikanska tv-serien The 100 (2014-) baseras på en bok av Kass Morgon. The 100 är 

en science fiction-serie som handlar om ett apokalyptiskt drama och är producerad av 

Jason Rothenberg för tv-nätverket The CW. Tittarna tas med in i en värld där jorden är 

obeboelig efter ett världomfattande kärnvapenkrig. De människor som lyckades fly 

förödelsen skapade en allians på farkosten ”Arken”. 97 år senare börjar Arkens resurser ta 

slut och de måste hitta nya sätt att överleva. Makthavarna bestämmer sig därför för att 

skicka ner 100 kriminella ungdomar, varav en är huvudrollen Clarke (Eliza Taylor-Cotter), 

till jorden för att undersöka om planeten återhämtat sig. De hundra ungdomarna förstår 

snart att det går att leva på jorden utan att påverkas av radiostrålningen. När de däremot 

inser att de inte är ensamma uppstår konflikter i gruppen och samarbetsförmågan testas. 

Det blir en kamp på liv och död att överleva på jorden.  

   I ett försök till samarbete mellan ungdomarna och befintliga jordbor möter Clarke Lexa 

(Alycia Debnam-Carey), ledaren över ett redan bosatt folk. Relationen mellan Lexa och 

Clarke utvecklar sig snabbt och i säsong 3, avsnitt 7, förklarar de sin kärlek till varandra. I 

scenen direkt efter att de för första gången har haft sex, går Clarke in på sitt rum där hon 

möts av en man som börjar skjuta mot henne. När Clarke försöker skydda sig från 

pistolskotten öppnar Lexa dörren och träffas, istället för Clarke, av en kula i magen. 

Avsnittet avslutas med att Lexa förblöder i Clarkes säng.  

   Direkt efter att avsnittet sändes började protesterna online mot Lexas död. Det blev 

startskottet till en Clexa-aktivsim och vad fansen ansåg var en orättvis och stereotyp bild av 

hur lesbiska dödas på tv. 

3.2  Hur ser den lesbiska/bisexuella karaktärens vardag ut i 
tv-rutan? 
Varje år uppmärksammar organisationen GLAAD hur hbtq-personer representeras inom 

amerikansk populärkultur. Genom att titta på rapporterna under en längre period går det 

att skapa en klarare bild hur den lesbiska och bisexuella representationen tar sig uttryck. 

Statistik av regelbundet förekommande karaktärer på de kommersiella amerikanska tv-

bolagen har från 2006 till 2011 varit mellan 2-5 lesbiska karaktärer, medan homosexuella 

män befunnit sig på 14-25 karaktärer. På amerikansk kabel-tv är däremot representationen 

betydligt högre för hbtq-karaktärer – från 2006 till 2011 har det varierat mellan 9-16 

lesbiska karaktärer och mellan 13-33 för homosexuella män. Det fanns endast en kategori 
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för bisexuella på alla kanaler, vilket betyder att det inte går att läsa av hur många bisexuella 

kvinnor som representeras. Under samma tidsperiod var det på kommersiella tv-bolagen 

mellan 0-7 karaktärer och på kabel-tv mellan 3-7 som räknades som bisexuella (glaad.org, 

2010:16). Statistiken visar att homosexuella män generellt representeras i högre grad än 

lesbiska/bisexuella karaktärer. Under 2016-2017 fanns det sammanlagt 29 lesbiska och 35 

bisexuella kvinnliga karaktärer (glaad.org, 2016:8) men notera att under 2015-2016 hade 26 

lesbiska/bisexuella karaktärer dött (Hogan, 2016-03-25). Nedanför följer två diagram som 

visar hur många lesbiska och bisexuella kvinnliga karaktärer som representeras på 

amerikanska tv-serier i jämförelse med heterosexuella och hur berättelsen slutande för dem. 

 
(Hogan, 2016-03-25) 
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4. Forskningsöversikt 

I detta kapitel kommer relevant tidigare forskning presenteras utifrån två olika teman. Jag 

har valt teman som berör kultur- och fan-studier, dessa bygger framförallt på fandom, fan-

aktivism och lesbiska fans samt deras identitetsskapande.  

4.1  Fan-aktivism och dess praktiker 
Henry Jenkins och Sangita Shresthova tar i Up, up, and away! The power and potential of fan 

activism (2012:1) upp ett flertal exempel på digitalt engagemang som på olika sätt påverkat 

makthavare och normativa strukturer. Det är ofta med inspiration från populärkulturen 

som fans utvecklar konceptet till aktivistiska handlingar, t.ex. att använda Superman som en 

symbol för asylrättigheter och human flyktingpolitik (Jenkins & Shresthova, 2012:2). 

Fansen kan agera snabbt då de inom fandomen mobiliserar sig gemensamt. Ett exempel 

var när fans gemensamt stod upp för homosexuellas rättigheter genom att gå med i en 

Pride-parad, samla in pengar till aidsforskning och kämpa för samkönades rätt att gifta sig 

(Ibid, 2012:3). Fans har länge förenat kulturella intressen med medborgarrättigheter som att 

bekämpa heteronormativa och patriarkala strukturer inom massmedier, där fandoms 

använder sig av sociala medier för att involvera och öka kännedomen kring dessa 

strukturer.  

   Alla fans vill inte kalla dessa praktiker för aktivism utan gör skillnad på politik och hobby 

och använder sig istället av begrepp som välgörenhet. Oavsett hur en vill definiera sitt 

engagemang inom fandoms så har fansen möjlighet, genom deras skickligheter för 

skrivande, tecknande och kampanjande, att använda engagemanget i frågor som rör 

mänskliga rättigheter (Ibid, 2012:4). Jenkins och Shresthova definierar fan-aktivism som 

”formar medborgares engagemang och politiskt deltagande som av sig självt dyker upp 

inom fankulturen” (Ibid, 2012:5) där fansen med hjälp av populärkulturella intressen 

kopplar det samman med verkliga händelser och samhällsdebatter. Fan-aktivism har på 

grund av sin ofta digitala aktivistiska utgångspunkt en global fördel. Rollen för 

medborgarskap och gränser tänjs där fandoms tillsammans utgör en mobiliseringsprocess 

som bygger på gemensamma intressen. Melanie Bourdaa och Javier Lozano Delmar 

(2016:2) definierar fans i sin artikel Contemporary participative TV audiences: Identity, authorship 

and advertising practices between fandom som produktiva skapare som går längre än att endast 

observera. Det finns fans som producerar fanfiction och konst, där engagemanget sträcker 

sig långt i online-världen. Artikeln tar upp hur tv-tittare, som även definierar sig som fans 

och deltagare inom fandoms, ser på rollen som både publik och producent. Fans kan 
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förlänga upplevelsen av ens favoritserie genom sitt deltagande inom fandomen där de 

skapar kreativt och producerat material med inspiration från serien (Bourdaa & Delmar, 

2016:2). Fans ses med andra ord som en avancerad publik som utvecklar seriens koncept 

genom sitt eget skapande och deltagande. Resultatet blir att fans uppmärksammas av 

producenter inom tv-branschen som använder deras talanger för marknadsföringssyfte. 

Under tv-serien Lost (ABC, 2004-2010) sista säsong bad producenterna och ABC-teamet 

seriens fans att skapa en trailer för final-avsnittet. Producenterna för serien Orange Is The 

New Black (Netflix, 2013-) bad sina fans lägga upp bilder på sig själva med orange klädsel 

och hashtagen #onwednesdayswewearorange för att synliggöra seriens nya säsong (Ibid, 

2016:4). Samtidigt som producenterna får ut något av fansen, kan också fans tillfrågas och 

ge förslag på seriens framtida utveckling (Ibid, 2016:7).  Inom fandomen gör fans mening 

av seriens texter tillsammans och dekonstruerar dessa bilder vilket skapar ett speciellt 

socialt band. Det som engagerar, mer än bara intrigerna och världen som cirkulerar runt 

serien, är hur fansen emotionellt dras till karaktärerna och relationerna mellan de olika 

karaktärerna. Det är ofta engagemanget för karaktärer som gör att fans skriver fanfiction 

och är kreativt involverade inom en fandom (Ibid, 2016:6).  

4.2 Lesbiska fan-identiteter 
Noelle R. Colliers, Christine A. Lumadues och H. Ray Wootens (2009:575) studie har som 

utgångspunkt hur serierna Buffy the Vampire Slayer och Xena: Warrior Princess mottogs av 

lesbiska fans. Studien gick ut på att undersöka deltagarnas egna erfarenheter som publik 

och fans samt hur den lesbiska identiteten påverkades genom tv-serierna. Forskarna 

observerade fansens reaktioner och kunde se att serierna lockade en lesbisk publik genom 

att huvudpersonerna var både uttalat (i Buffy: Willow och Tara) och outtalat (i Xena: Xena 

och Gabrielle) lesbiska. I båda serierna dör en av partnerna, Tara och Xena, vilket mottogs 

negativt för deltagarna i studien (Ibid, 2009:576).  
   Vilka lesbiska som syntes och hur de representerades i programmen hade enligt studien 

betydelse för fansens identitetsskapande. Tv-serierna både representerade 

samhällskontexten som fansen befann sig i men skapade även nya verkligheter. Textens 

mening kunde, utifrån att se publiken som aktiv, brytas ner hos mottagaren och få andra 

betydelser (Ibid, 2009: 577-578).  

   För en lesbisk publik fanns det begränsningar i att hitta lesbiska karaktärer som en del i 

identitetsskapandet. För personer som levde isolerat och inte kände öppet lesbiska kunde 

populärkulturen vara enda källan för identifikation. Om representationen var svag i tv-

serierna sökte sig publiken till internet för att få mer kunskap (Ibid, 2009:582). Karaktärer 
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som speglade fansen själva kunde upplevas som få och när det dessutom inte fanns många 

bilder av positiva representationer av lesbiskhet skapade fansen själva texter (fanfiction) för 

att hitta den avspeglingen (Ibid, 2009:583).  

   Studiens resultat visade att den lesbiska identiteten ständigt konstruerades och 

återskapades genom att både titta på tv-serier och vara delaktig i digitala communities. De 

lesbiska fansen skapade mening av de lesbiska representationerna med hjälp av det digitala 

communityt. Det innebar att populärkulturen hade stor påverkan på hur lesbiskhet 

framställdes men att studiens deltagare, genom att vara fans, bidrog till att stärka deras egna 

lesbiska identitet (Ibid, 2009:597). 

   Karen Hollinger (1998) menar i sin artikel att producenter medvetet väljer bort lesbiska 

huvudkaraktärer i mainstreamfilm. Hollinger (1998:11) anser att detta beror på att det är ett 

hot för den rådande heteronormativa och patriarkala samhällsbilden att gestalta lesbiskhet 

som något positivt. Lesbiska karaktärer utmanar den normativa bilden av hur en kvinna ska 

vara och vem hon bör älska vilket strider mot den heterosexuella tvåsamheten och det 

sexuella behovet av mannen. 

   Deltagarna i Colliers, Lumadues och Wootens (2009:598) studie menade däremot att de 

hellre såg lesbiska karaktärer dö i en serie än att de överhuvudtaget inte fanns med. Trots 

den stereotypa skildringen av lesbiska inom populärkultur kunde bilderna användas som 

redskap för att förstärka deras egen identitet. Deltagarna poängterade dock samtidigt att 

positiva budskap var viktigt och menade att de fann stöttning och positivt 

identitetsskapande genom communities där de skapade trygga miljöer som stärkte deras 

självkänsla (Ibid, 2009:598).   
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5. Teoretiskt perspektiv 

Min teoretiska ingång bygger på att jag positionerar mig inom fältet fanstudier, en disciplin 

som ursprungligen kommer ifrån media- och kulturstudier där fokus framförallt ligger på 

text, dvs. hur texter, identiteter och industrier interagerar med varandra (Evans & Stasi, 

2014:8). Jag utgår i uppsatsen från medieteorier inom kultur, kommersialism och publik. 

Det innebär att jag ser positivt på mediet och dess publik som en aktiv och kreativ aktör, 

därmed ser jag inte mediet som negativt för dess användare (Laughey, 2007:169).  

   I mina teoretiska perspektiv presenteras först fankultur och medborgarskap, därefter 

identitet och relationen mellan publik och producent. Avslutningsvis förklarar jag begrepp 

inom aktivism på nätet och i film. 

5.1 Fankultur  
För att förstå vad fankultur är måste ordet fan definieras. Begreppet ”fan” kom i slutet av 

1800-talet när journalister beskrev publiken på olika sport-och idrottsevent som hängivna 

fans. Den negativa klangen från ordet fanatiker följde med, men på den tiden var det 

framförallt teaterbeskådande kvinnor som av manliga kritiker ansågs vara mer intresserade 

av de manliga skådespelarna än framträdandet. De benämndes som fans och beskrevs som 

besatta och galna medan sport-fansen fick en mer oskyldig framställning trots att 

journalisterna använde samma ord för att beskriva publiken (Jenkins, 2005:12). Under 

1970- och 80-talet beskrevs fans i många sammanhang som känslomässigt instabila och 

besatta (Ibid, 2005: 13-14). 

   Det finns många stereotypa bilder av fans, de kan t.ex. ses som manipulerade 

konsumenter som tar det kulturella materialet de intresserar sig för på för stort allvar (Ibid, 

2005:10). Att reproducera denna bild av fans skapar en liknande bild av fankultur (Ibid, 

2005:11). Fankultur blir negativt laddat och anses vara något en ska ta avstånd från. Jenkins 

(2012:141) ser fans som aktiva och innovativa då de tar sig an ny medieteknik där resultatet 

blir nytt material baserat på redan befintliga populärkulturella texter. Fans skapar 

tillsammans världar som förlänger kulturproduktionen till fankulturens värld. Internet har 

på så vis gjort det enklare för fans att synliggöra sin egen produktivitet och ökar chansen 

att synas inom fankulturen, men även att få sitt material tillgängliggjort utanför. Att blogga 

kan vara ett sätt att skapa gemenskap och samtidigt utveckla och sprida rörelsers budskap. 

Genom olika plattformar bloggar aktivister för att dela information, diskussioner och 

starta/sprida kampanjer (Jenkins, 2012:225).  
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   Konvergens är flödet mellan medieplattformar, samarbetet mellan olika mediebranscher och 

rörligheten hos mediepubliken som söker upplevelser. Konvergens förklarar hur medier 

ständigt förändras, förenas, tas nya former och syften. Fans transporterar t.ex. texter 

genom flera medieplattformar. Konvergens har alltid funnits oavsett ny teknik eftersom det 

är personens egen kommunikationsförmåga som formar informationen som de i sin tur fått 

genom media. Den informationen vi tilldelas, delar vi sedan med andra som i sin tur för 

den vidare (Ibid, 2012:15). Allt sker mellan olika medieplattformar för egenproducerat 

material och går att sprida till allmänhetens beskådan (Ibid, 2012:27). 

   Publiken kan tack vare medietekniken utmana producenterna genom att skapa eget 

innehåll och material för att ta del av och vara aktiv i kulturutbudet. Ibland kan producent 

och publik gå samman för att båda parter gynnas av relationen. Detta förändrar 

populärkulturen som idag kan ses som en deltagarkultur där gränserna mellan 

medieproducent och mediekonsument suddas ut, istället ser vi att de kan höra ihop. 

Oavsett om du är producent eller konsument finns det en deltagare från båda håll. 

Mediebolag innehar dock fortfarande makten i sitt producerande av kulturen trots en 

starkare deltagarkultur (Ibid, 2012:15).  

   Leah A. Lievrouw (2011:1-2) menar precis som Jenkins att publik och konsument har 

utvecklats till att bli användare och deltagare. Likt Jenkins deltagarkultur menar Lievrouw 

(2011:11) att de nya nätverken skapar nya former av rörelser som ger andra möjligheter till 

att uttrycka sig och interagera människor emellan. Liewrouw (2011:11) menar att 

”masskultur är designat genom tron att det är (eller borde vara) en direkt och linjär väg från 

ursprungskällan till dess destination, från producent till konsument.”. Konvergensen 

bevisar däremot att kommunikationen sker på fler vägar än en. 

5.2 Kulturellt medborgarskap och imagined community  
Vi kan genom populärkulturen forma våra egna identiteter till nya former och uttryck (Ibid, 

2005:5). John Hartley (Hartley, 2010:2) definierar medborgarskap som en ständig kamp för 

att ”ifrågasätta identiteter och symboliska betydelser, olika maktrelationer och strategier för 

inkludering, exkludering och handlingskraft.” Fankultur är skapat av publiken/medborgare 

där kollektivet sträcker sig över geografiska gränser med egna referensramar som formar 

nya gemenskaper (Hermes, 2005:1). Joke Hermes (2005:5) definierar medborgarskap som 

individens rättigheter och förpliktelser till sin nation. Sociala rörelser har däremot en ny typ 

av medborgarskap då de skriver om vad medborgarskap innebär genom rätten till kulturen. 

Kulturellt medborgarskap kan då användas för att ge människor rätt till social makt 

(Hermes, 2005:6). Hermes menar att kulturellt medborgarskap förstås genom att studera 
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hur populärkultur kan skapa samhörighet och gemenskap där dess praktiker binder 

kollektivet samman (Hermes, 2005:8). 

   Det kulturella medborgarskapet har förlängt sin tillgänglighet genom media och skapar 

imagined communities. Hermes (2005:1) definierar begreppet imagined community med att vi 

kan dela liknande intressen och värderingar kring ämnen som intresserar oss men att vi 

möts i en online-värld. Do-It-Yourself (DIY)- och Do-It-With-Others (DIWO)-medborgarskap 

kan också ses som en viktig del i det kulturella medborgarskapet. DIY-medborgarskap 

innebär att den aktiva publiken visar att de har rätt till att protestera och skapa sociala 

rörelser. DIWO-medborgarskapet är publikens potential i att samarbeta genom fysiska och 

virtuella nätverk. DIY och DIWO är en form av gräsrotsrörelse som bygger på 

självorganisering och att medlemmar engagerar sig för egna intressen och mål (Hartley, 

2010: 19-20). Hermes (2005:9) definierar DIY och DIWO som identitetsrättigheter där 

vikten ligger i att respektera varandras olikheter.  

5.3 Identitet 
Begreppet identitet kan definieras utifrån många olika perspektiv: en del teoretiker menar att 

vi skapar identiteter medan andra påstår att vi essentiellt är identiteter (Hammarén & 

Johansson, 2009:11). Jag tolkar identitet som någonting vi skapar och som formas av 

samhällets kulturella kontext och mediers påverkan. Identiteten är förädling och kan 

genomgå olika processer vilket innebär att den inte är biologiskt bunden (Ibid, 2009:13). 

   Manuel Castells (2000:20) definierar identitet som ”den process där mening skapas på 

basis av ett kulturellt attribut, eller besläktade uppsättningar av kulturella attribut, som får 

prioritet framför andra källor till mening.” Kulturen blir med andra ord ett viktigt redskap 

för att forma identiteten men också för att förstå oss själva och ge det ett uttryck. En typ av 

identitetsbyggnad är motståndsidentiteten som formar en kollektiv samhörighet. Castells 

(2000:23) menar att motståndsidentiteten bygger på att en större grupp går samman mot 

förtryckande normer och maktordningar där samhörigheten och kollektivet gör individerna 

starkare. De kan använda motståndsstrategier i form av att definiera sig själva med 

förtryckarens språk för att på så vis ta makten från förtryckaren och ta över uttrycket. 

Queer är t.ex. ett skällsord för homosexuella som tagits tillbaka av icke-heteropersoner 

(Ibid, 2000:23).  

5.4 Tv-produktion och synen på publiken 
John Fiske problematiserar populärkulturens som en del i det industriella samhällets 

distribution för kapitalismen. Det existerar en stark balansgång för innehavandet av makt 
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som är mer komplex än att makten ligger i kapitalets storlek. Populärkulturens industri 

måste hela tiden förhålla sig till publikens intressen annars riskeras en minskad konsumtion. 

Att masskulturen är homogen och ej skiftbar, med en passiv publik som mottagare, 

stämmer inte då människor inte är endimensionella eller okritiska. Människor ändrar 

ständigt positioner vilket innebär att populärkulturen är en ständigt pågående process 

(Fiske, 1989: 23-24).  

   Fiske (1989:26) menar att det finns två ekonomiska system för att beskriva tv-

produktionen: den finansiella och den kulturella. Den finansiella ekonomin bygger på att 

kommersiell tv vill producera populärkulturella program för storpublik som leder till 

intäkter från annonsörer (se ovan). Tv-program fungerar utifrån sin popularitet, där den 

ekonomiska funktionen bygger på att serien måste bli såld, när detta sker blir serien en 

producent som producerar en publik, vilken i sin tur kan sägas säljas till annonsörer. I 

denna typ av ekonomi ses publiken endast som en råvara för producenternas vinning av 

kapital (Fiske, 1989:26). Den kulturella ekonomin innebär att publikens roll inte ses som 

råvaror utan snarare som producenter (som skapar mening) där publiken bestämmer 

programmets värde och popularitet. Fiske menar att kulturell ekonomi inte kan se publiken 

som konsumenter utan snarare som motståndskapare. Det innebär att den finansiella 

ekonomin inte kan kopplas bort från den kulturella ekonomin då den hela tiden måste 

förhålla sig till publikens påverkan av texten. Producenter måste därför i största mån 

attrahera publiken men på grund av kapitalistiska syften kan de inte i större grad se till 

sociala skillnader vilket skapar motstånd från publiken (Fiske, 1989: 27-28). Jenkins (16-06-

2010) menar att Fiskes teori har fört oss närmare vanliga människors längtan och behov då 

den belyser synen på masskultur som producerat av kommersiella industrier medan 

populärkultur är en resurs för publiken att nyttja genom processen av konsumtion. 

   Likt Fiske menar Michel de Certeau (1988: 29-30) att publiken inte kan ses som passiva 

konsumenter utan snarare som aktiva med förmågan att påverka sin miljö. Det finns två 

typer av funktioner som de Certeau (1988: 29-30) definierar för att förklara ägandet av 

kulturens rum och tid. Strategier är för att producera och äga rummet. När dessa strategier 

används kan endast funktionen taktiker utnyttjas för att manipulera och distrahera 

producenten av rummet och tiden. Det blir en form av maktkamp där strategier används av 

producenter som ett ingripande för att kontrollera publiken, där publiken i sin tur använder 

taktiker mot den dominerade ideologin. Taktiker kan innefatta handlingar så som att läsa, 

producera och diskutera, där motståndet inte har ett kapitalistiskt syfte utan snarare beror 

på de omständigheter skapat av producenterna (Ibid, 1988: 29-30). Producenternas 
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strategier är överordnade i makten av rummet men de kan inte kontrollera hur publiken 

använder sin tid för att skapa taktiker mot producenterna (Ibid, 1988: 38-39). 

   Som en reaktion mot Fiske och de Certeau finns det teoretiker som befarar motsatsen 

och ser hur mediernas effekter påverkar människor negativt i större grad. Kent Asp 

(1986:65) poängterar vikten av att utgå från vem som har kontrollen över innehållet, hur 

innehållet styrs och hur publiken mottar informationen. Asp (1986:71) menar att stark 

trovärdighet ökar publikens mottaglighet och påverkan. Roger Silverstone (1999) menar att 

media har makten att sätta agendan, mediers makt kan påverka den politiska processen 

samt styra vad för information vi ska få ta del av. Det handlar således om ägande och 

kontroll där media används för att skapa och bevara rådande normer och ideologier 

(Silverstone, 1999:143).  

5.5 Aktivistiska praktiker 
I Leah A. Liewvrouw (2011) bok Alternative and activist new media diskuteras inte fan-aktivism 

utan social eller politisk aktivism, däremot finns det en diskussion om olika kvalitéer inom 

aktivistiska nätverk. Chris Atton (2004) menar att både politiska och kulturella aktivister 

använder sig av samma medier för sina aktivistiska ändamål men att de kan ta sig 

varierande uttryck. Det betyder dock inte att de är likgiltiga (Liewrouw, 2011:18). Liewrouw 

(2011:8) menar att ”nya medier är en produkt av människors idéer, val och handlingar där 

de rör sig i gamla och nya teknologier, för användning och ändamål.”. Jag tolkar likt 

Jenkins definition av konvergens där vi kan se att vissa aktivistiska strategier som nämns i 

boken också kan appliceras på fan-aktivism. 

   Mediated mobilization är när rörelser använder nya medier för att mobilisera sig och hur 

tekniken i sig är en viktig del i den förändringen. Den här formen av aktivistisk strategi 

visar hur rörelser och människor i grupp har makt att synliggöra och involvera människor 

för en specifik sak (Ibid, 2011:149). Målet är att förändra rådande normer i samhället, vilket 

görs genom att mobilisera med hjälp av verktyg för att agera kollektivt (Ibid, 2011:150).  

   Inom mediated mobilization finns det aktivistiska grupper som kan kännetecknas vid 

namnet New Social Movement Theory (förkortat NSM), där rörelser använder personligt 

engagemang, identitetsskapande och kreativitet som en del inom det aktivistiska arbetet. 

Vad som kännetecknar NSM är att den aktivistiska gruppen skapas genom gemensamma 

element som identitet och värderingar. Inom NSM byggs aktivism till viss del på att störa 

och sabotera olika engagemang eller aktiviteter för att synliggöra gruppens budskap. De 

involverar sig främst i rörelser som berör de frågor som är del av deras identitet, vilket i sin 

tur gör att de själva kan sprida information om egenupplevda erfarenheter (Ibid, 2011: 152-
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153). Nya medier fungerar både som informationsverktyg men också som praktiska 

strategier för aktiviteterna. I NSM används nya medier för att skapa rörelserna men också 

för att samtala och agera (Ibid, 2011:156). 

5.6 Bury your gays  
Bury your gays är ett begrepp som syftar till att uppmärksamma den stereotypiska gestaltning 

av homosexuella karaktärer som innebär att de inte får lyckliga slut. Bury your guys menar 

att tv och film dödar hbtq-karaktärer med syfte att föra berättelsen framåt för den 

heterosexuella karaktären (tvtropes.org, 2017). 
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6. Metod & Material 

I följande kapitel presenteras val av forskningsstrategi samt empiri. Därefter presenteras en 

reflektion för svagheter och styrkor med vald metod, etiska överväganden och min studies 

validitet och generaliserbarhet. 

6.1 Val av forskningsstrategi  
Jag kommer utgå från analysmetoden kvalitativ innehållsanalys för att granska fansens 

specifika aktivistiska handlingsätt. Empirin bygger på artiklar från bloggar och större 

populärkulturella artiklar skriva av fans men också professionella journalister. Den 

kvalitativa innehållsanalysen är ett redskap för min tematisering och tolkning.  

6.2 Kvalitativ innehållsanalys  
Den kvalitativa innehållsanalysen är ett tillvägagångssätt för att tematisera de olika 

faktorerna som utgör Clexa-fansens aktivism. Metoden syftar till att urskilja mönster som 

kan identifieras genom teman, samt att analysera och tolka den sammanställda empirin. 

Betraktandet av ordval, tilltal, metaforer och argument är karaktäristiska drag för metoden 

(Bergström & Boréus 2012: 50-51). Jag kommer tematisera textbaserat innehåll som jag 

sedan värderar utifrån materialets relevans. Genom att hitta kategorier och teman kan 

forskningsfrågan besvaras. Detta tillvägagångsätt är typisk inom metoden där den 

kvalitativa innehållsanalysen fungerar utifrån en grundlig förståelse för textinnehållets olika 

delar samt texten i sin helhet (Flick, 2009:323). I kvalitativ innehållsanalys kan materialet 

avläsas på olika vis beroende på forskarens val av fördjupning och vinkel. Kontexten är 

relevant då samhällets normer, föreställningar och strukturer påverkar textens innehåll och 

läsarens läsning av innehållet. Hur texten påverkas av sin kontext är relevant för forskarens 

egen förståelse och avläsning av materialet. Målet är att kunna belysa samt problematisera 

textens innehåll och dess synliga samt dolda budskap (Østbye et al. 2004:65). 

6.3 Styrkor och svagheter 
Den kvalitativa analysen kan bli en svaghet om empirin gör alltför stora generaliseringar där 

resultatet av ett specifikt fall förklarar hur samhället i stort ser ut. Analysen måste därmed 

förankras till teoretiska perspektiv för att stärka ens påståenden men risken finns att de 

översatts fel i analysen och därmed ger en feltolkning av materialet (Svenning, 2003:163). 

Urvalsproblematiken innebär också att det insamlade materialet kan missa viktiga poänger 

från andra viktiga artiklar och bloggar som ej inkluderats (Svenning, 2003:164). Styrkorna i 
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metodvalet är att jag kan skapa mening av textens handlingar genom att fokusera på 

språket (Bergström & Boréus, 2005:12).  

6.4 Urval och ti l lvägagångsätt  
På grund av uppsatsens storlek kan jag inte utföra en alltför omfattande analys vilket 

innebär att jag kommer att göra en selektiv urvalsanalys. Det innebär att jag inte framställer 

min undersökning som en övergripande beskrivning av hur fans inom fankultur verkar och 

beter sig (Svenning, 2003:110). Jag kommer använda mig av flera informationskällor som 

löper under längre tid och är oberoende av varandra. Patton (1987 i Yin, 2007:127) menar 

att det görs en datatriangulering när forskaren samlar in från flera källor för att kunna 

bekräfta och styrka sitt fall. Källhanteringen är en viktig del i processen av att välja material. 

Med god källhantering innebär det att forskaren är källkritiskt till valet av material och letar 

efter trovärdigheten hos texten (Bergström & Boréus, 2005:36). I urvalsprocessen är 

källkritik viktigt oavsett vilken källa det gäller men eftersom jag har valt information från 

nätet är det viktigt att vara kritiskt till vem som ligger bakom texten (Svenning, 2003:290). 

Jag har noga analyserat texternas författare och dess roll i de texter jag valt ut. Eftersom de 

flesta författarna själva är fans blir deras roll subjektiv men det innebär också att jag får en 

väl insatt person i den populärkulturella kontexten. För att inte endast ha fans som 

författare valde jag också två nyhetsartiklar för att säkerhetsställa att händelsefrekvenserna 

stämmer överens med texterna skrivna av fans. En text gjord av ett fan kan dock vara lika 

viktig i sitt informationsinnehåll som en nyhetsartikel, trots att trovärdigheten kan anses 

vara högre hos den professionella journalisten. För min studie blir texterna likvärdigt 

betydelsefulla då de fyller olika syften men är nyckeln till att förstå olika vinklar av samma 

fall.  
   Då jag har läst över trettio artiklar gällande fallet, som ligger i tidslinje med fandomens 

aktivism, så har mina källor upplevts trovärdiga eftersom alla händelser och beskrivningar 

bekräftas av flera olika källor.  

    Jag inspirerades av och valde Merete Watt Boolsens (2007:94) modell för innehållsanalys. 

Från att ha arbetat fram själva syftet och frågeställningarna bedömde jag vilken metod som 

troddes vara bäst för att besvara dem, därefter skapade jag en ram för analysen. Jag började 

sammanställa en tematisk analysmodell som ram för mitt arbete samtidigt som jag under 

arbetets gång förhöll mig till teorier och tidigare forskning. Därefter placerade jag in 

artiklarnas olika delar i teman som jag tillslut formade till fyra centrala teman vilka jag ansåg 

besvarade mitt syfte. Under analysens gång skrevs anteckningar som ett hjälpmedel för att 

få ner tankar och idéer. Jag har utgått från en deduktiv arbetsprocess där jag använt mig av 
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teorier som hjälpt mig att förstå mitt empiriska material. Teorierna användes som en 

vägledare när jag under analysen såg hur de bekräftade min tes eller inte (Boolsen, 2007:26).  

6.5 Material 
Mitt material består av åtta artiklar som skrevs under mars och april månad år 2016. 

Datainsamlingen utgick från det datum Lexa dog i avsnittet Thirteen, säsong 3 avsnitt 7 i 

serien The 100, nämligen 3 mars 2016. Jag presenterar först de sex artiklar som fans hade 

skrivit i bloggar på populärkulturella nyhetssidor eller fanbaserade hemsidor, de sista två är 

nyhetsartiklar.  

 

1. Barnes, Katie, ”LGBT Fans Deserve Better: The Fandom Uprising Demands Better 

Representation” 2016-03 

2. Thelearnedfangirl, ”Fans Unite! How Fans Of The 100 Showed The Power Of Self-

Organizing (And What Orgs Can Learn)” 2016-03-09 

3. Randall Jackson, Devin, ”Offended LGBT Fans Take Twitter By Storm: An Outcry For 

Change” 2016-03-15 

4. Wanderer999, ”Oh Heda, My Heda: The 100s Lexa And The Power Of Fandom” 2016-

03-30 

5. Murphy, Shaunna, ”The 100 Fans Got Angry About A Queer Woman’s Death – And 

Created An LGBT Fandom Revolution” 2016-03-24 

6. Cava, Jet Jin, ”When The Fandom Gets Creative: Who Is Alyza Lex And Why Does She 

Matter” 2016-03-22 

7. Prudom, Laura, ”The 100 Creator On Lexa Controversy: I Would’ve Done Some Things 

Differently” 2016-03-27 

8. Wendling, Mike, ”Fans Revolt After Gay TV Character Killed Off” 2016-03-11 

 

De teman jag identifierat i artiklarna är följande: 

1. Engagemang och gemenskap 

2. Fansens taktiker 

3. Producent vs. Fans 

4. Bury your gays 
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6.6 Etiska överväganden 
När någonting presenteras för allmänheten är det viktigt att ställa sig inför forskningskravet 

som innebär att alla teorier och resultat ska hålla god kvalité (Vetenskapsrådet, 2012:5). 

Vidare ställer vetenskapsrådet fyra huvudkrav för att betänka och skydda individer under 

sin arbetsprocess och vid färdigpublicerat material (Vetenskapsrådet, 2012:6). Då jag gör en 

kvalitativ innehållsanalys av redan publicerat material har jag främst tittat på 

konfidentialitetskravet där jag som forskare har ansvar för att i största möjliga mån säkerställa 

sekretess (Vetenskapsrådet, 2012:12). I mitt fall handlar det om att inte nämna personers 

namn eller deras sociala konton i löpande text om de själva inte är författare till det 

publicerade materialet.  

6.7 Validitet 
Att ge relevanta och giltiga argument som stärks av teori och metod är målet för 

slutresultatet. Denna process ger forskningen kvalité och trovärdighet i dess analyserande 

del. Robert K. Yin (2007:54) menar att det finns flera steg för att sträva efter kvalité och i 

mitt fall strävar jag efter begreppsvaliditet. Begreppsvaliditet bör användas under 

datainsamlingen och innebär att flera olika källor inräknas för att stärka ens argument. I 

analysen ska forskaren vara vaksam för hot som kan försvaga validiteten som falska 

påståenden. Forskaren ska alltid undvika generaliseringar som kan riskera oförsvarbara 

slutsatser (Yin, 2007:54 ff).  

   För att analys och resultat ska bli så kvalitativt som möjligt används validitet för ”att mäta 

det vi avser mäta”(Svenning, 2003:64). Jag använder mig av en inre och yttre validitet där den 

inre ingriper empiri och valda teorier, och att jag ser kopplingen dem emellan. Den yttre 

syftar till forskningsprocessen i sin helhet och att förhålla sig till sin omvärld, vilket jag gör 

genom att belysa strukturer (Svenning, 2003:65).  
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7. Resultatredovisning och Analys 

I följande kapitel kommer resultaten presenteras i form av fyra teman som ska besvara 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Med hjälp av tidigare forskning och teoretiskt 

perspektiv analyseras empirin som blir resultatet av metoden. 

7.1 Engagemang och gemenskap 
Clexa-fansen har på grund av Lexas död skapat en motståndsrörelse där publiken har som 

mål att förändra populärkulturella kontexter, där de vägrar vara passiva åskådare till kultur 

som inte representerar dem själva. Engagemang och gemenskap gick att se i de texter jag 

analyserat och kan ge en förklaring till kampanjens storlek samt Clexa-fansens förmåga att 

skapa kollektiv online. Det kom starka reaktioner från fansen när karaktären Lexa dog, 

vilket beskrivs med ilska och en vilja att agera mot hur producenterna har valt att skildra 

hennes död.  

Lexa was my favorite character and I found her death very affecting. In the immediate 
aftermath a small, dark part of myself fantasized about donning war paint, chanting 
“Jus Drein Jus Daun!” and hunting down those responsible. The rational side of my 
brain attempted to reconcile the loss with the logical reasons behind it. (Wanderer999, 
2016-03-30) 

Personen hade två motstridiga känslolägen i situationen, där den ena grundade sig i 

frustation och besvikelse och den andra handlade om sökandet efter de bakomliggande 

orsakerna. Vid den aktuella händelsen av Lexas död kan vi förstå att det skapade direkta 

initiativ och engagemang. Personen ville få svar på sina frågor samtidigt som upprördheten 

kring Lexas död var drivkraften för att låta sina känslor förvandlas till handling. Det går att 

läsa citatet på två olika sätt. Antingen att fans är manipulerande och förvirrande personer 

vars livsvärld är mellan fantasi och verklighet. Denna bild bekräftas då fanet kan ses som 

besatt av karaktären Lexa och uppmanar sig själv att gå till attack mot de som ligger bakom 

hennes död. Läsaren kan tolka texten som att fanet inte bör visa den här sortens känslor 

för en fiktiv karaktär, vilket får läsarens stereotypa bild av fans bekräftat som känslomässigt 

instabila. Å andra sidan har texten publicerats på en fandom-sida och kan därför också 

läsas som ett uttryck för frustation i en trygg miljö bland andra fans. Det finns alltså ingen 

spärr eller rädsla hos den intervjuade att bli förknippad med den stereotypa bilden. Texten 

skulle också kunna läsas som taktik där känslorna används som redskap för att skapa 

gemenskap och en kollektiv röst för andra upprörda fans att ta initiativ till handling. 

Genom att läsa de andra texterna kan den här typen av känsloladdat innehåll bli en del av 

en större uppslutning som formas av communities online.  
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Feeling disillusioned, duped, and betrayed, fans who once took solace within a 
progressive and label-free world of The 100 increasingly sought comfort within a 
different world that emerged entirely out of collective imaginings - one that permeated 
various aspects of fannish life, from blogging, to writing fanfic and vidding, to simply 
hanging out on twitter and tumblr. (Cava, 2016-03-22) 

Även här bekräftas bilden av fans som kände sig förrådda och lurade, vilket resulterade i ett 

gemensamt engagemang som en del i sorgeprocessen. Det uppstod ett kollektivt skapande i 

form av texter som sammanlänkar fansen emellan. På så sätt formas ett kulturellt 

medborgarskap som sträcker sig utanför fysiska gränser. De skapar en form av imagined 

community där de delar sina intressen och värderingar med varandra. Med hjälp av en 

populärkulturell serie så formar Clexa-fansen ett eget community gjort på praktiker som 

har inspirerats av serien. Att kalla gemenskapen ”imagined”, alltså föreställd, kan därför ses 

som en felaktig tolkning. När en läser citatet är det tydligt att fansens engagemang skapar 

ett verkligt community för de som befinner sig inom gemenskapen. Att det är ett imagined 

community kan snarare handla om att texterna fansen skriver och utvecklar är baserade på 

en fiktiv värld. Den fiktiva världen, i detta fall The 100, har gått från att bara vara en serie 

till att utvecklats och har därför förlängts av fansens imagined community. Där kan de 

skapa texter och kommunicera med varandra via Twitter och Tumblr. Jenkins definition av 

fankultur stämmer väl överens med hur Clexa-fansen har skapat en värld som har förlängt 

kulturproduktionen The 100 till att bli fansens egna värld. Det är alla dessa former av 

interaktioner som skapar ett kulturellt medborgarskap där kollektivet binds samman genom 

deras praktiker. Deras gemensamma praktiker som skapas kan sedan utvecklas till politiska 

handlingar.  

They've used their voices to band together online and fight tirelessly for social change 
on television, and thanks to their actions, there's actually a fairly decent chance that 
LGBTQ characters will be treated better in the future. (Murphy, 2016-03-24) 

Det Murphy beskriver är en av de absoluta hörnstenarna till imagined community, som 

från kulturellt medborgarskap också kan bli politiskt. Genom en viss typ av 

populärkulturell kontext så skapar det ett engagemang som har demokratisk potential. 

Aktiviteterna går att diskutera utifrån Hartleys teori om Do-It-Yourself (DIY) och Do-It-

With-Others (DIWO)- medborgarskap. I Clexa-fansens engagemang finns kombination av 

DIY och DIWO där DIY beskrivs som fansens rätt till att demonstrera för bättre hbtq-

representation, vilket de visar genom deras egna val av att uttrycka sig online. DIWO kan 

förstås som potentialen av att dela och samarbeta i virtuella nätverk. Citatet beskriver hur 

fansens röster stärks tillsammans då de mobiliserar sig online och bedriver en agenda för 

social förändring.  
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Many fans saw the pairing, (nicknamed “Clexa”) as a big win for LGBTQ 
representation on television. After Lexa’s death, fans became furious at the television 
trope of having a gay or lesbian character killed off after pairing off in a relationship 
and denying the couple of the kind of happy endings that straight couples commonly 
enjoy on TV. (An earlier example of this trope is Willow and Tara on Buffy The 
Vampire Slayer, where Tara was killed off after the pair became a couple. 
(Thelearnedfangirl, 2016-03-09) 

Lexas död skapade en enorm uppslutning och citatet ovan synliggör den problematik som 

finns i skildringen av lesbiska karaktärer inom populärkultur. Fansen såg relationen mellan 

Lexa och Clarke som en positiv representation för hbtq-personer, däremot var de upprörda 

hur Lexas dog, då det är ett klassiskt sätt att ta livet av lesbiska/bisexuella karaktärer. Den 

genomslagskraft som Lexa hade kan bero på den bristande representationen av lesbiska 

karaktärer vilket då gör att lesbiska och bisexuella fans engagerar sig och håller karaktären 

kär, då det är en av de få som de faktiskt kan identifiera sig med. Negativa och stereotypa 

framställningar blir då extra upprörande för fansen eftersom de upplever avsaknad av 

lesbiskhet i kulturen. I citatet kan vi förstå att Clexa-fansen har fått nog av dålig och negativ 

representation och att de därför inte kan gå med på kompromissen att serien trots allt har 

med en lesbisk och en bisexuell karaktär. Genom digitala communities kan fansen finna 

stöttning och likasinnade online, och genom detta få drivkraften att kräva förbättring av 

representationen av hbtq-personer inom populärkultur. Drivkraften som finns hos Clexa-

fansen rörande Lexas död kan alltså ha berott på att de såg upp till och kunde identifiera sig 

med hennes karaktär. Det utvecklades i kombination av DIY och DIWO där fans samlades 

och hittade varandra i ett gemensamt imagined community, i vilket de inspirerade varandra 

till fan-aktivism.  

In a world that can often seem complacent and where social action can often be met 
with apathy and scorn it takes something special to incite people to raise their voices. 
If the past few weeks are anything to go by, Lexa has proven to be something special. 
(Wanderer999, 2016-03-30) 

Lexa definieras som något speciellt men det förklaras inte vad detta speciella beror på. 

Varför är det just Lexas död som har drivit igång denna form av engagemang? Det skulle 

kunna bero på att denna lesbiska kärleksrelation inte är stereotypisk utan något som fansen 

faktiskt kunde relatera till. Att Lexa och Clarke, som två kvinnliga ledare, ingår i en relation, 

är något som i sig är ovanligt att se i populärkulturen. Detta tyder på att engagemanget 

inom communityt är starkt vilket därmed inspirerar dem att kämpa för förändring.  

 

This is not a rag tag group getting lucky on social media, this is a group of organized 
people getting behind a rallying cry. This is a digital movement that continues to gain 
steam. (Barnes, 2016-03) 
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Fansens mobilisering förklaras ovan som en reaktion på starka känslor och som ett 

agerande i affekt. De samlas kring ett gemensamt intresse från vilket de tillsammans kan 

skapa en långvarig och handlingskraftig rörelse. 

7.2 Fansens taktiker  
I tema 2 kommer jag diskutera texternas återberättande av de aktivistiska handlingar som 

Clexa-fansen sägs använda sig av samt kartlägga dem i hur de användes och till vilket syfte. 

Likt Jenkins syn på fans som aktiva och innovativa kring brukandet av medieteknik, så 

speglar det sig även i texterna.   

   Utifrån texterna gick det att se ett flertal aktivistiska handlingar med flera olika mål. Det 

handlade inte enbart om att väcka intresse, även om Twitter i många avseenden användes 

för att mobilisera och uppmärksamma fansens agenda. Efter avsnittet ”Thirteen”, som 

sändes den 3 mars 2016, bröt en twitterstorm ut. Sju dagar senare började fansen skriva 

hashtags med budskapet LGBT fans deserve better som växte sig enorm under 6 timmar 

(Randall, 2016). Från att tidigare ha handlat om en karaktär skiftades fokus till en politisk 

fråga om hbtq-personers rättigheter. Twitter användes för att uppmärksamma vad fansen 

upplevde var illa behandling från skaparna av The 100. Hashtagen spreds över nationella 

gränser och blev en global rörelse.  

   En annan hashtag fokuserade mer på själva serien där de uppmanade publiken att 

bojkotta serien.  

As part of the social media campaign fans were also encouraged not to watch the new 
episode live so ratings would be down. And a hashtag calling for the show to be 
cancelled was also tweeted more than 10,000 times. (Wendling, 2016-03-11) 

Detta är ett direkt hot mot de som producerar serien och det tas initiativ som kan påverka 

seriens framtida produktion.  

   Det går att se att populärkulturen inte står ensamt utan sin publik. Producenter måste 

hela tiden förhålla sig till publiken och i citatet är det tydligt att publiken är missnöjd. 

Fansen uppmanar via Twitter att tittare inte ska se serien live och försöker på så vis 

påverka seriens öde. Fansens missnöje över Lexas död gjorde att det skedde skifte i den 

maktbalans som fanns mellan de rådande hierarkierna. Publiken visar sig skiftbar, de gick 

från att ha älskat serien till att uppmana om bojkott. Detta kan förklaras med Fiskes två 

ekonomiska system, den finansiella och kulturella ekonomin. The 100:s popularitet kan vi 

förstå som stark och den behöver behålla sin styrka för att öka intäkter från annonsörer, 

för att på så vis kunna fortsätta att produceras. Den finansiella ekonomin fungerar exakt på 

detta vis och den ser publiken som en råvara för producenternas vinning. Det som sker 
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enligt citatet är att det andra systemet, den kulturella ekonomin, bygger på publikens 

aktivitet som bestämmer seriens värde och popularitet. Clexa-fansen vill att populariteten 

för serien ska minska, om de lyckas betyder det att den finansiella ekonomin påverkas och 

risken finns att serien ställs in på grund av sjunkande tittar-siffror. I citatet nedan beskrivs 

det som ett första steg för fansen att ta kontroll över situationen.  

Step one, in terms of their action plan, is to not watch the show "live, through a DVR, 
or on the official CW website," explained Sarah. "Boycotts don't quite work the same 
way now that you can watch a show illegally without supporting it," she added. […] 
Withdrawing their financial support for the show is how "The 100"'s LGBTQ fans 
hope to achieve Goal #1, and while we'll have to wait and see how their actions affect 
ratings in the weeks to come, the series was down significantly both in viewership and 
Twitter engagement the week after Lexa's death. (Murphy, 2016-03-24) 

Ovan bekräftar ett fan bojkotten som det första politiska strategin i kampen för att skapa 

uppmärksamhet kring det problematiska med Lexas död och att utmana producenterna. 

Tack vare sociala medier kan de producera texter som uppmanar till denna handling och 

sedan sprida det via olika kanaler. Formen av bojkottning har som syfte att dra 

uppmärksamhet från serien till Clexa-fansens syfte och mål. Här visar det även att fansen 

och författaren är väl medvetna om strukturen kring kommersialismens betydelse för 

producenternas kulturproduktion. Fansen uppmanar fler att bojkotta serien och därmed 

rubba den finansiella ekonomin som direkt kan hota programmet, vilket innebär att fansen 

blir ett direkt hot mot producenterna. Aktiviteten som beskrivs i citatet kan definieras 

utifrån de Certeaus definition av taktiker. Taktiker används som ett sätt att manipulera och 

distrahera producenter, vilket kan appliceras på Clexa-fansen och deras mål. Clexa-fansen 

blev missnöjda av producenternas produkt, vilket ledde till att de i sin tur använde taktiker 

för att påverka serien och dess popularitet. Taktiker används som motstånd mot 

kulturproduktionen som kan hota produktionens överlevnad. Eftersom kulturindustrin och 

populärkulturen bygger på kapitalism är det kapitalet som blir fansens måltavla. När fansen 

hotar själva produktionens överlevnad kan inte producenterna längre ignorera dem. Clexa-

fansen hotar alltså det populärkulturella rummet som producenterna befinner sig i tack vare 

mobiliseringen och den tid de har lagt ner för att skapa en så stark taktisk motreaktion som 

möjligt. Ilskan från fansen skiftade riktning från att bojkotta serien till att också begära att 

seriens producent, Jason Rothenburg, avskedas, något som ansågs ställa communityt i två 

läger. 

After the LGBT fans deserve better trend died down, fans continued their movement by 
trending terms like "Lexa," "Alycia is our commander" and "CW stop Jason 
Rothenberg." (Full Disclosure: I did not participate in these trends). It seems that the 
LGBT fans and allies have split into two sides. (Randall, 2016-03-15) 
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Randall positionerar sig tydligt som ett Clexa-fan då hen själv har varit en del i de 

aktivistiska praktikerna skapade av communityt men tar ett tydligt avstånd från de fans som 

hashtagade: #Lexa, #Alyciaisourcommander och #CWstopJasonRothenberg. Genom att 

ta ställning mot dessa hashtags på Twitter kan det även tolkas som att detta är taktiker som 

fokuserar för mycket på kultur, mer än den politiska frågan. Enligt New Social Movement 

Theory (NSM) är rörelser starka genom personligt engagemang vars fokus bygger på frågor 

som berör fansens gemensamma åsikter. NSM bygger bland annat på att störa och sabotera 

aktiviteter för att på så viss lyckas synas med sitt budskap. Enligt Randall har communityt 

splittrats i två olika läger, där den ena använder sig av taktiker som den andra anser är 

felaktiga för rörelsens huvudsakliga mål. Medan den andra sidan, kan tolkas mer utifrån 

NSM. Taktiken borde enligt Randall istället syfta till deras egna rättigheter, på ett större 

politiskt plan, än på Lexa och själva serien. Författaren ber fansen och läsaren att förflytta 

fokus till det politiska. 

We should continue tweeting LGBT fans deserve better to get attention about the need 
for more queer representation in our media. While the additional trends help to gain 
attention, they are built on tearing a man down to raise LGBT issues up. That just 
isn't right. Also, we must tweet about the need to stop this killing of Queer characters 
“to further the plot.” The senseless and constant killing of LGBT and Queer 
characters sends a message that our lives are disposable, which is not the case. 
(Randall, 2016-03-15) 

Här uppmanar Randall att Clexa-fans ska fortsätta twittra om att hbtq-fans förtjänar bättre 

för att lägga fokus på representation i media. Intressant är att Randall skriver ”vår media”.  

Fiske betonar att kulturen är skapad av folket eftersom den inte utvecklas utan hjälp från 

dess publik. Då kulturen är till för publiken kan det också användes som motstånd mot 

normer. Rörelsen kan då istället ge utrymme för samhällskritik då populärkulturen ska 

representera kontextens värld, där fansens egen identitet och praktik inte får det utrymme 

och representation som de önskar. Citatet ovan kan läsas som att Clexa-fansens kulturella 

medborgarskap borde användas och ses som ett verktyg i att faktiskt åstadkomma 

demokratiska utvecklingar, istället för att fokusera endast på det kulturproduktiva. Likt 

Jenkins och Shresthovas studie så menar de att fansen förenar kulturella intressen med 

medborgarrättigheter som i detta fall berör heteronormativa strukturer där citatet ovan 

indikerar att involvera och öka kännedomen kring dessa strukturer. Samtidigt glömmer 

Randall att andra Clexa-fans, likt Jenkins och Shresthovas studie, inte vill att dessa 

aktivistiska handlingar och engagemang endast har som syfte att engageras politiskt.  
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   En taktik som tas upp i alla artiklar och som i flera beskrivs med stolthet av fandomen är 

de insamlade medlen till The Trevor Project1.  

Most impressive of all, a fundraising page has been set up for the Trevor Project, 
which offers support for LGBT youth in need, in Lexa’s name. At last count it has 
raised over $100,000, and it is still growing. Media outlets such as the BBC, Variety, 
EW, and Huffington Post have taken notice and written about what this group has 
accomplished. This isn’t just disgruntled fans going off about a television show. This 
matters. A conversation about LGBT representation in the media has been started, 
and it’s caught people’s attention. (Wanderer999, 2016-03-30) 

Här beskrivs en typ av aktivism som är mätbar i faktiska förändringar och att den har 

betydelse för människor utanför fandomen. Detta menar Wanderer999 är större än bara en 

tv-serie, då det får resultat utanför communityt.  Det blir tydligt hur NSM och mediated 

mobilization har kombinerats i syfte att skapa förändring där rörelsen vill påverka rådande 

normer i samhället genom att tillsammans samla in pengar till ett specifikt projekt. Denna 

typ av motstånd innebär insamling av pengar, utan kapitalistiskt syfte, och har som mål att 

skapa reella politiska förändringar, i detta fall hjälpa utsatta hbtq-ungdomar. Det intressanta 

i fallet om Lexa, är att kapitalet har en central roll i alla de olika taktiker som används för 

att föra aktivism. Den makt fansen utnyttjar är möjligheten till att ta kontrollen över 

kapitalet där rådande normer hotas, för att fokus ska förflyttas till fansens taktiker och 

förmåga att förvandla deras missnöje till insamlade medel. Intressant är hur konvergensen 

mellan olika medieplattformar också tillåter samarbeten över fankulturen och olika 

mediebranscher. Fansen med hjälp av medietekniken utmanar en producent (The 100) 

samtidigt som andra producenter (medieföretag) uppmärksammar fansens engagemang 

som gynnas av att fallet syns i media. Fler kan då ta del av Clexa-fansens agenda vilket 

innebär att en större publik kan påverkas, vilket i sin tur leder till nya krav och intressen 

hos publiken som populärkulturens industri måste förhålla sig till. 

What we are witnessing in fact is an exciting power-shift that challenges a more 
controlled, one-way flow of information — a shift that should not be taken for 
granted, especially not by television networks that increasingly base their marketing 
schemes on social media engagement and word-of-mouth promotion. Today’s fans, 
however, will not promote a show they feel has used them and then let them down. In 
light of massive backlash that occurred since “Thirteen” aired four weeks ago, The 
100 emerges as a cautionary tale. (Cava, 2016-03-22) 

Cava menar att producenter måste förhålla sig till sin publik. Det har skett ett maktskifte 

som utmanar envägskommunikation till en starkare deltagarkultur där producenter inte kan 

ta förgivet att fansen ständigt kommer att stötta serien. Cava menar att The 100 är, sedan 

																																																								
1 The Trevor Project är en opolitiskt amerikansk organisation som grundades 1998 för att stötta 
hbtq-ungdomar i krissituationer (Källa: thetrevorproject.org, 2016-04-24). 
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avsnittet ”Thirteen” sändes, ett varnande exempel på hur producenter måste lyssna till 

fansens åsikter och publikens önskemål kring populärkulturellt berättande. 

Konvergenskulturen har på så sätt satt sina tydliga spår och Clexa-fansen är ett levande 

exempel på hur fans använder sig av mediala plattformar för att organisera samt engagera 

sig inom en viss populärkulturell kontext. Citatet ovan syftar till att peka på att makten inte 

endast kontrolleras av avsändaren, och serien The 100 är ett tydligt exempel på att 

envägskommunikationen inom populärkultur inte kan hållas skyddad från deltagarkulturen. 

7.3 Producent vs. Fans 
Även i tema 3 kommer jag att fokusera på taktiker, men utifrån ett annat perspektiv. Här 

tittar jag närmare på interaktionen mellan fansen och producenten, vilka strategier 

producenterna använde sig av som i sin tur utmanades genom fansen taktiker. Hur de 

kommunicerar med varandra och hur denna kommunikation ser ut i dagens konvergens- 

och deltagarkultur kommer undersökas närmare. 

   Sen tidigare nämnt var producenten Jason Rothenberg en tydlig måltavla för fansen då de 

ansåg att han bar ansvar för seriens val av porträttering och historieberättande. Alla texter 

nämnde Rothenberg och de flesta nämnde konflikten mellan producenten och fansen. En 

del av texterna hade till och med konflikten mellan Rothenberg och fansen som 

huvudfokus. 

It’s been a really bad few days for The 100 showrunner, Jason Rothenberg. It’s been 
just under two weeks since episode seven of this season of The 100, and within that 
time fans have trended ten protesting hashtags worldwide, raised over $40,000 for 
The Trevor Project, and very loudly called for Rothenberg’s head. Oh and 
Rothenberg has lost 15,422 followers and counting, including 10,000 overnight just 
after the episode “Thirteen” aired. (Barnes, 2016-03) 

Det beskrivs som Rothenberg har mottagit en mängd påhopp efter avsnittet ”Thirteen” 

sändes. Här skildras Clexa-fansens kampanjer som lyckade och att de snabbt fått stor 

uppmärksamhet på Twitter. Rothenberg förlorade 15 422 följare på Twitter där 10 000 

försvann bara under natten när ”Thirteen” sändes. Den nya kommunikationsförmågan och 

nya medietekniker har gjort att publiken kan komma mycket närmare producenterna än 

tidigare, ett nytt samarbete mellan de två har skapat nya former av kommunikation. 

Konvergensen öppnar vägar för producent och publik att förenas och dela tankar, 

samtidigt är publiken under ständig förändring. Minskningen av följare kan påverka seriens 

finansiella ekonomi och placera producenten i en hotfull sits. Om Rothenberg inte är 

populär riskerar serien att eventuellt minska sitt tittarstöd.  

Now we are left with a fandom that is not only offended, but deeply hurt, and a 
showrunner who feels betrayed and defensive to the point of calling the trenders 
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"bullies." […] For those supporting the trend, we must express why we feel hurt and 
how the other side went wrong, while understanding why the writers committed their 
actions. While the backlash to the death of Lexa shows that Rothenberg should have 
handled the situation better, we must remember that his hands were tied. (Randall, 
2016-03-15) 

Citatet ovan beskriver Rothenbergs strategi som en tyst aktion, förutom när han kallade 

fandomen på Twitter för ”mobbare”. Det påvisar att han är medveten om trenderna som 

cirkulerar på Twitter men väljer själv en passiv strategi. Rothenbergs strategi kan översättas 

till möjligheten att positionera sig som offer i situationen för att på så vis vinna medömkan 

och därmed stabilisera sin maktposition i det kulturella rummet. Som producent menar 

Rothenberg att det är han som inte har någon kontroll, däremot har fansen en så pass stark 

maktpåverkan att deras agerande är på en nivå som gör honom till offer i situationen. Om 

det som påstås är sant innebär det att relationen mellan producent och publik har bytt 

roller. Om rollerna var skiftade innebär det att mediers effekter påverkar producentens 

handlingsförmåga och att det är publiken som snarare sätter agendan. Genom 

konvergensen blir producenten passiv och publiken den aktiva parten. Däremot är det en 

central skillnad mellan producenten och publiken som omöjliggör ett sådant påstående som 

ombytta roller. Asp menar att det är viktigt att ta i beaktande vem det är som har 

kontrollen över innehållet och hur det styrs. Fans kan påverka det slutgiltiga resultatet om 

producenten väljer att lyssna på deras åsikter, men beslutfattandet ligger fortfarande hos 

producenten. En kan alltså inte bortse från producentens slutgiltiga makt. Därmed faller 

resonemanget att det är Rothenbergs som är den utsatta. Passiviteten blir därmed endast en 

strategi för att stänga ute fansens förmåga att kunna påverka det populärkulturella rummet 

och deras agerande framställs på så vis som giltigliga skäl för honom att kalla sig för offret i 

situationen.  

   Som nämnt tidigare använder sig Clexa-fansen av New Social Movement Theory i deras 

aktivism. Den strategi som Rothenbergs använder sig av, kan vara anledningen till att 

Randall tagit avstånd från Clexa-fansens form av aktivism. Underförstått kan det uppfattas 

som Randall tycker det är synd om producenten och att makten inte sitter hos honom. Det 

finns en möjlighet att det var denna reaktion som Rothenberg ville åt när han valde att vara 

passiv. Detta fick i så fall ett lyckat utfall då delar av publiken valde att sympatisera med 

honom istället för Clexa-fansen. Konvergensen och fankultur har med andra ord utvecklats 

tillsammans och blivit så pass kraftfulla att producenter kan använda sig av strategier vars 

syfte är att positionera sig själva som offer för att rädda den kulturella ekonomin. Men 

manusförfattaren för ”Thirteen”-avsnittet, Javier Grillo-Marxuach, valde en annan väg. 
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Grillo-Marxuach valde istället att kommunicera med fansen kring deras oro för hbtq-

representation (Thelearnedfangirl, 2016-03-09). Det innebär att Rothenberg och Grillo-

Marxuach mötte publiken på helt olika vis. Grillo-Marxuach brukade istället 

konvergenskulturen som ett redskap för att möta fansen online och bearbeta deras oro och 

känslor tillsammans med dem. Relationen kan ses som ett viktigt utbyte för både 

manusförfattaren och fansen där de delar tankar och åsikter. Manusförfattaren försöker här 

sätta sig in i vad publiken uttrycker som problematisk samtidigt som hen får en inblick i 

vad som efterfrågas av dem. Relationen mellan producent, i detta fall manusförfattaren, 

och publiken kan förstärkas genom kommunikation där avstånd från fans snarare riskerar 

en porträttering av varandra som boven i dramat.  

Taking criticism from fans, like Grillo-Marxuach has, is important for a show that has 
built itself on fan interaction through social media, with actors and writing staff live 
tweeting the episodes. They regularly attend various conventions, and engage on 
tumblr. This is an engaged show with its young audience. The silence in response to 
the criticism of Lexa, therefore, is completely deafening. It shouldn’t be too hard to 
just apologize to fans who only want to be heard. (Barnes, 2016-03) 

I citatet beskrivs fansens åsikter om vad de anser är problematiskt med Rothenbergs 

tystnad. Författaren menar att serien har byggts upp på ett ständig interagerande med fans 

via konvent och sociala plattformar som Tumblr. Online-världen visar sig ständigt 

närvarande där interaktionen är ett sätt för producenterna att få sin publik engagerad och 

deltagande. Fansens engagemang blir också till en marknadsföringsstrategi som synliggör 

serien till en bredare publik. I utbyte kan fansen skapa kulturellt medborgarskap som kan 

bli gemenskap i imagined communityn. Dessa digitala communities kan vara positiva för 

producenterna då det blir ett spridande av serien men likväl negativa när fansen blir 

missnöjda med den kulturella produkten. Då de sedan tidigare delat information och 

diskussioner tillsammans blir Rothenbergs tystnad en ovanlig strategi i mötet med fansen 

och kan då upplevas som ett ogiltigförklarande av deras åsikter och känslor. I citatet som 

följer nedan förklaras hur Rothenberg väljer att bryta tystnaden och erkänner hur han hade 

kunnat agera istället. 

Rothenberg cited “three areas where I think I messed up,” pointing out, “my social 
media interaction with the fans in some way set up around this relationship an 
unrealistic expectation that Lexa would be okay, that she’d walk off into the sunset.” 
He reiterated that he only promise he’s ever made is that on this show “nobody is 
safe. That’s the kind of show it is. I regret the way that I talked about the show on 
social,”which may have led fans to believe that Lexa’s fate was going to be different. 
(Prudom, 2016-03-27) 
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Vad vi kan förstå av Rothenbergs uttalande så har interaktionen med fansen varit en 

anledning till att reaktionerna efter avsnittet ”Thriteen” varit så starka. Om vad Rothenberg 

har kommunicerat med fansen är dock oklart, men vi kan misstänka att det kan ha att göra 

med att han önskar att han hade varit tydligare med seriens budskap: att ingen i serien går 

säker. Producenterna märkte att Clexas fandom var starka och engagerande, vilket också 

hjälpte serien att få ökade tittarsiffror. Clexa-fansens deltagande online handlade främst om 

Lexa. För att inte förlora en källa till stark finansiell ekonomi kan interaktionen med Clexa-

fansen varit en strategi för att vilseleda fansen till att tro på Lexas fortsatta deltagande i 

serien, samt relationen med Clarke. I efterhand önskar Rothenberg att han hade agerat 

annorlunda. Frågan är huruvida det berodde på en rädsla för seriens hotade finansiella 

ekonomi eller om han verkligen förstod vad fansens uttryckte som problematiskt med 

serien och interaktionen med fansen. 

7.4 Bury your gays 
I tidigare teman har läsaren fått en inblick i fansens förmåga att mobilisera sig, vilka taktiker 

som brukats och hur det har påverkat producenterna. Själva kärnan till konflikten grundar 

sig i skildringen av Lexa, där det nödvändigtvis inte enbart handlar om att hon dog utan hur 

hon dog. Därför behöver vi titta närmare på diskussionen som förts kring begreppet bury 

your gays för att få en djupare förståelse för vad det är som fansen problematiserar. 

The larger problem is that in killing off Lexa the writers also participated in the “Bury 
Your Gays Trope.” The death of the character was used in order to fix a behind the 
scenes problem. In addition, Lexa and her lover Clarke had just had sex for the first 
time right before she died. This blissful moment before death is very typical for the 
trope, just ask Tara and Willow of “Buffy the Vampire Slayer.” (Randall, 2016-03-15) 

Definitionen av bury your gays utifrån den här kontexten innebär att Lexas död var ett sätt 

att föra berättelsen vidare. Dessutom dog Lexa precis efter den intima scenen med Clarke, 

något som förknippas med Tara och Willow i Buffy the Vampire Slayer. I Hollingers artikel 

bekräftas teorin om bury your gays genom att mainstreamfilm medvetet väljer att inte 

porträttera lesbiskhet som något positivt, vilket i fallet med Lexa innebär att hon bestraffas 

med döden på grund av sin sexualitet. Då lesbiska karaktärer utmanar normer och den 

heterosexuella ideologin kan Lexa och hennes relation med Clarke anses ha varit för 

kontroversiell. Tv-kanalen The CW är en kommersiell kanal där annonsörer är den 

grundläggande inkomstkällan. Om annonsörer drar sig ur kan det hota serien då dess 

överlevnad bygger på en finansiell ekonomi. Statistiskt sätt finns det färre hbtq-karaktärer 

på de kommersiella kanalerna och vi kan tolka det som att kapitalismen också bygger på en 

heterosexuell norm. Utifrån denna norm skulle Lexas och Clarkes relation aldrig kunna ha 
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ett lyckligt slut då de utmanar denna bild. När dessutom Clarke, som är seriens 

huvudperson, blir intresserad av den mäktiga ledaren Lexa kan deras relation ses som för 

mycket för vad som är tillåtet på tv då det symboliserar ett starkt inflytelserikt lesbiskt par.    

   Upprepande scenarier där den lesbiska/bisexuella karaktären dör efter en intim scen med 

en kvinna, inger publiken uppfattningen om att det straffar sig att vara lesbisk då det strider 

mot den heterosexuella normen. Lexa och Clarke gör genom sin relation ett motstånd mot 

rådande normer vilket innebär att producenterna av populärkulturella texter har ett ansvar i 

hur de väljer att porträttera utgången för en lesbisk relation. Genom att ständigt döda hbtq-

karaktärer bekräftar producenter normerna som råder. Taras död väckte starka känslor för 

den lesbiska publiken, vilka studerades i Colliers, Lumadues och Wootens studie. Den 

lesbiska publikens negativa reaktion till det kulturella utbudet och hur Tara och Willows 

relation slutar liknar fallet för Clexa-fansen. Studien visade dessutom att de bilder som 

representerade lesbiskhet/bisexualitet var betydande för de lesbiska fansens 

identitetsskapande. Vi kan förstå hur denna bild kan översättas till Lexa och Clarkes 

relation och betydelsen av representationen.  

This may not mean much to straight viewers, but for the (mostly very young) LGBTQ 
crowd, having onscreen representation like Lexa - a well-rounded, nuanced character 
with both a loving relationship and a powerful "job" - can mean the difference 
between hope and despair; between feeling like they might one day fit in and throwing 
in the towel altogether."She really inspired me to accept myself and be unafraid to 
come out in my own life," Maddie M. wrote to Revelist over Tumblr. (Murphy, 2016-
03-24) 

Ovanstående citat poängterar hur viktigt det är att kunna identifiera sig med andra för att 

stärka sin egen identitet. I citatet förstår vi att Lexa hade en så pass stark inverkan på fanet 

att fanet vågade komma ut som hbtq-person. Genom att utgå från Castells definition av 

identitet, kan vi förstå att populärkulturen är ett viktigt redskap för att forma sin egen 

identitet och att acceptera sig själv och hur en vill leva. För att förstå varför Lexa kunde ha 

en sådan betydande roll för hbtq-personer måste en titta på vad statistiken säger. Under 40 

år har 1586 tv-serier endast representerat heterosexuella karaktärer medan endast 193 tv-

serier har innehållit lesbiska/bisexuella karaktärer. Av dessa 193 serier med lesbiska och 

bisexuella karaktärer är det endast 10 % av karaktärerna som har fått lyckliga slut. Den 

lesbiska/bisexuella gestaltningen blir extra betydelsefull då det ska representera en 

minoritet som sällan får synas. När det finns få lesbiska/bisexuella karaktärer på tv blir 

Lexa en viktig identifikationskälla. Samma år som Lexa dog var det 25 andra 

lesbiska/bisexuella karaktärer som blev dödade i serier. Vi kan därmed förstå varför Lexa 

var av betydelse för Clexa-fansen och att känslorna var blandade då fansen hoppades på att 
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inte ännu en lesbisk karaktär skulle gå döden till mötes. På grund av den populärkulturella 

kontexten för 2015-2016 års gestaltning av lesbiska/bisexuella karaktärer så kan Lexas död 

ha varit droppen som rann över. 

Fans accused the programme makers of regressing to an earlier era in entertainment, 
when a gay character's sexuality often guaranteed they would come to a tragic end on 
the screen. "LGBT fans deserve better because after some time it starts being hard to 
see ourselves die/never get a happy ending," one fan tweeted. Another commented: 
"How about LGBT storylines that aren't infused with death or heartache." (Wendling, 
2016-03-11) 

Här bekräftas vad tidigare har sagts om bury your gays och hur hbtq-personer porträtteras. 

I citatet går det att läsa in att mediebolag innehar ett ansvar i sitt producerande av 

populärkulturellt innehåll. Trots att fans är aktiva och innovativa, där konvergensen 

möjliggör nya världar för fansen att förlänga kulturproduktionen, menar fansen att bury 

your gays är skadlig. Fansen bekräftar då Silverstones teori om att media har makten över 

innehållet och kan påverka och styra informationen för att skapa/bevara rådande normer. 

På så vis bevaras den heterosexuella normen där tvåsamheten mellan mannen och kvinnan 

är norm och önskvärd. Silverstone menar att mediet och innehållet kan påverka dess publik 

medan Fiske menar att publiken är aktiv i sin tolkning.  

   Vi kan läsa citatet ovan både utifrån Silverstone och Fiske, där det å ena sidan finns en 

oro för den negativa gestaltningen av hbtq-personer samtidigt som publiken har 

möjligheten att uttrycka sig på Twitter, vilket bevisar att publiken är kritisk och aktiv. De 

två synsätten på medier och dess effekter behöver inte utesluta varandra. Producenter och 

deras kontroll över mediet kan påverka sin publik och gör det i viss mån eftersom normer 

finns i samhället som tydligt reproduceras genom kulturella texter. Samtidigt som 

producenter har makten att definiera och konstruera normer har publik makten över sitt 

eget formade och tolkande av innehållet. Publiken förhåller sig till dessa normer i samhället 

men det betyder inte att publiken nödvändigtvis strävar efter eller lever ut de normer 

producenterna avsänder. Vi kan läsa det som att båda teorierna gällande kommunikation 

och medier är relevanta, vilket också visar komplexiteten mellan förhållandet producent 

och publik. Samtidigt som fansen kritiserar producenternas reproduktion av normativa 

bilder bevisar det också att fansen är kritiska och har en möjlighet att göra sin röst hörd. 

Publiken brukar medietekniken och skapar en motståndsidentitet i ett gemensamt 

community där de kollektivt går emot de förtryckande normerna. Clexa-fans identifieras 

tillsammans med den nya formen av motstånd där de strävar efter att påverka producenter 

till bättre hbtq-representation. Motståndsidentiteten kan ta sig olika uttryck men bygger i 

detta fall till stor del på att stärka den lesbiska/bisexuella identiteten.  
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Against the backdrop of widespread agreement to respond to Lexa’s death by 
swearing fealty to AMC’s Fear the Walking Dead — a show that features a character 
called Alicia Clark played by Alycia Debnam-Carey — fans started to imagine what 
would happen if Eliza Taylor who plays Clarke on The 100 was to portray a character 
on the other show. With the name comprised of a modified spelling of her own first 
name and the name of her love interest’s character on The 100, Elyza Lex soon 
materialised as part of “Lexark” - arguably one of tumblr’s favourite ‘ships. […] In 
reality, she exposes a whole new form of collective coping - one that not only tries to 
best remedy the loss of a beloved television character but also, more importantly, 
draws from the fandom’s capacity to produce counter-narratives which circulate freely 
through digital media platforms. […] Valentina - of the catsbian tumblr fame — 
notes, “[Creating Elyza Lex] was truly a therapeutic experience, taking all the sadness 
and disappointment over Lexa’s death and channeling it into a positive new story that 
still felt so familiar. It’s the first time I see a fandom push back in such a way and I’m 
still in awe.” This new bread of an empowered fan also raises money for charity and 
creates information websites. (Cava, 2016-03-22) 

Fansen drevs inte endast av taktiker som fokuserade på att påverka producenter och 

uppmärksamma en bredare publik. Det fanns också ett tydligt engagemang för att hålla 

Lexa och Clarkes relation vid liv och stärka den kollektiva gemenskapen. Konvergens 

användes som ett sätt att föra samman två olika populärkulturella texter och transformera 

en karaktär till en annan series miljö. Fansen omvandlade deras sorg och missnöje till 

egenproducerat material som förstärkte deras community-produktion och fansens egen 

identitet vilket har förhållit sig till Lexa. Fansen väljer att skapa nya bilder som är 

omformade från serierna för att förlänga, inte längre serien The 100, utan endast 

karaktärerna Lexa och Clarke. Fansen utvecklar ett nytt koncept som sträcker sig utanför 

den populärkulturella produktionen. Här ser vi hur identiteten är föränderlig där skapandet 

av Elyza Lex också möjliggör för fansen att omvandla sin identitet. Skillnaden nu är att 

fansen har skapat en egen populärkulturell karaktär som de kan identifiera sig med utifrån 

hur de själva vill att lesbiska/bisexuella ska gestaltas.  
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8. Slutdiskussion 

I slutdiskussionen kommer jag sammanfatta de viktigaste utgångspunkterna och resultaten. 

Vidare kommer jag även presentera en ytterligare diskussion som följer upp där resultaten 

slutade. Slutligen kommer det presenteras en diskussion om vidare forskning inom fan-

studier och fortsatt utforskning i fältet. 

8.1 Sammanfattning 
Från en specifik populärkulturell kontext skapade Clexa-fansen ett imagined community, 

där de genom att mötas online, förstärkte kollektivet och den egna identiteten. Tillsammans 

kunde de skapa en långvarig och handlingskraftig rörelse för att belysa hbtq-frågor. Tack 

vare att konvergensen och fankulturen utvecklats tillsammans kunde fans förlänga 

producenternas kulturproduktion och ge utrymme för egenproducerat material som kunde 

stärka fansens identiteter. Fansens engagemang och kollektiva mobilisering bevisar att 

publiken kan ses som kritisk och deltagande. Resultatet av analysen blir att producenter har 

makt över mediet då de kan definiera och konstruera normer men det innebär också att 

publiken har kontroll över sitt eget formade och tolkande av innehållet. The 100 var 

uppbyggd på interaktioner mellan fans där konvergenskulturen sågs som en möjlighet att 

mötas, fans kunde på så vis fungera som en del av producenternas marknadsföringsstrategi.     

När Rothenberg valde en passiv strategi för att bemöta kritiken som riktades mot serien 

skapade det såväl negativa som förstående reaktioner hos fans. Manusförfattaren Grillo-

Marxuach valde däremot att möta fansen online och bearbeta deras oro och känslor 

tillsammans med dem. Eftersom producenterna byggde upp en relation med fans där de 

upplevde det som avgörande att ha en deltagande publik kunde de inte förvänta sig att 

kommunikationen avstannade när de själva ville vara passiva. Producenterna ville ha en 

aktiv publik som marknadsförde serien medan publiken förväntade sig att producenterna 

skulle kommunicera och lyssna på dem. Ett annat resultat av analysen är att hbtq-

representationen på tv är bristfällig och att Clexa-fansens reaktion i form av fan-aktivism 

visar på problematiken i bury your gays. Lexas karaktär kunde även stärka inte bara 

rörelsens engagemang, utan också fansens egen vardag i form av att våga komma ut som 

hbtq-person. Att Lexa och Clarke utgjorde ett starkt par kan också ha varit anledning till att 

deras relation blev kortvarig, relationen var för kontroversiell då den uppvisade både styrka 

och lesbiskhet. Deras relation kunde på så vis utgöra ett hot för seriens finansiella ekonomi 

om annonsörerna upplevde innehållet som för normkritiskt.  
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8.2 Diskussion 
Vad har egentligen Clexa-fansens, och i förlängningen andra fans, aktivism för betydelse 

för samhällets syn på minoriteter och förtryckta grupper? Jag anser att en måste se fansens 

aktivism utifrån den kontext serien är producerad i. I USA likt alla länder i världen finns det 

homo/bi- och transfobi. Däremot tar förtrycken sig olika uttryck beroende på hur långt 

landet har kommit gällande hbtq-personers rättigheter.  

   Under 2016 blev 24 transpersoner mördade i USA som anses vara den högsta siffran sen 

mätningen började (Thomson Reuters Foundation, 2016-11-10). I en annan artikel 

bekräftas uppgifterna där den höga dödssiffran på hbtq-personer överlag kan bero på 

masskjutningen i Orlando, där en man gick in på hbtq-klubben Pulse och dödade 49 

personer (Malo, 2016-06-13). Under 2016 uttalade sig nuvarande presidenten Donald 

Trump bland annat att homosexuella inte ska få gifta sig. Han vill upphäva federala direktiv 

som skyddar transpersoner i skolor och lovade att ändra diskrimineringslagen så att den 

inte gäller att skydda hbtq-personer mot diskriminering på arbetsplatser (glaad.org, 2017-

04-09). Det här är endast ett axplock av allt som bryter mot mänskliga rättigheter där hbtq-

personer bestraffas.  

   Vi kan nu fråga oss hur dessa olika händelser går att koppla samman med Clexa-fansen 

politiska engagemang. Populärkulturen lever inte i ett vakum utan existerar ständigt i 

relation till samhället med dess rådande normer. Det innebär att de inte går att separera 

från varandra. Fansen måste förhålla sig till deras omvärld samtidigt som serien kan fungera 

som en flykt till fantasin, även om den fiktiva världen inte är oberoende av den verkliga. 

Att hbtq-karaktärer ständigt utsätts för våld i kulturen är ett resultat av att samhället 

diskriminerar och utövar våld mot hbtq-personer i verkligheten. Därför menar jag att det 

inte var en tillfällighet att Clexa-fansen startade en insamling till The Trevor Project, som 

ger stöd och rådgivning till hbtq-ungdomar. Jag ser att fan-aktivism bygger på delad 

passion och intresse för populärkulturella produkter men jag ser att det likväl kan jämföras 

med social och politisk aktivism. Engagemanget må grunda sig i kultur men det innebär 

inte att deras intressen och aktivism är mindre legitima. Värdet ligger inte enbart i hur 

mycket pengar de lyckades samla in till The Trevor Project, utan även den gemenskap och 

kraft som skapas när fansen gick samman. Tillsammans bildar de populärkulturella 

kollektiv där de kan stärka varandra och bekräfta varandras identiteter och skapa trygga 

rum online utan producenternas medverkan. Ur det fruktansvärda som var Lexas död kom 

också någonting vackert. 
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8.3 Vidare forskning 
Intressant för kommande forskning hade varit att undersöka om och i så fall hur Clexa-

fansen påverkade frågor kring hbtq-representation inom populärkultur. Hur har 

diskussionen mellan aktörer och producenter varit före/efter fansens yttranden om ämnet? 

Vidare hade jag också tyckt att det vore intressant att fördjupa diskussionen om fans 

interaktioner i communityn och vilka spelregler som gäller där.  
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