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A B S T R A C T 

Denna uppsats undersöker hur den populära manliga K-popgruppen BTS gestaltar genus och 

sexualitet i en musikvideo, och om deras till synes otydliga genus korrelerar med HBTQ och icke-

heteronormativitet inom Sydkorea. Uppsatsen undersöker även hur den vita västerländska Youtube-

kanalen ”Pewdiepie” mottar och tolkar K-popgruppens genus och sexualitet. Grunden för analysen 

kring materialet omfattar teorier om maskulinitet/femininitet och homosexualitet i Sydkorea, 

västerländsk historia gällande androgyni och HBTQ, samt västerländsk syn på östasiatisk 

maskulinitet och ”rasifierat begär”. På detta sätt möjliggörs studiens huvudyfte; att belysa hur genus 

och sexualitet konstrueras olika inom olika geografiska kontexter och vad konsekvenserna av den 

västerländska blicken på icke-vita och icke-västerländska kroppar med otydligt genus kan resultera i. 

Undersökningen visar att kropparna i musikvideon konstruerar kkonminam, som är en mjukare 

maskulinitet med mer feminin estetik än de maskulinitetsnormer som råder i Väst, men som kommer 

ur ett heteronormativt genusideal i Sydkorea. Undersökningen leder också till en diskussion om den 

västerländska blicken på de manliga sydkoreanska kropparna, och deras konstruktion av genus och 

sexualitet, som innefattar både ett begär efter kropparna och en frustration över den egna vitheten. 

Detta kan benämnas som ett rasifierat begär efter och exotisering av de Andra, dvs de sydkoreanska 

kropparna och deras tillräckliga ”annanhet”, vilket kan resultera i ett skillnadsskapande mellan Öst 

och Väst som begränsar nord- och östasiatiska män som är bosatta i Väst. 

Nyckelord: 

K-pop, Sydkorea, BTS, kkonminam, maskulinitet, femininitet, androgynitet, HBTQ, Väst, 

PewDiePie, rasifierat begär. 
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1. INLEDNING 

Samhällets och min egen konstruktion av och förståelse för androgynt och otydligt genus har länge  

väckt fascination och intresse hos mig. Jag har funderat på skillnaden mellan att visa upp det 

androgyna kroppsligt, som estetiskt uttryck, och att faktiskt uppleva det som en könsidentitet, och på 

vilka sätt dessa kan samverka mer eller mindre. I mina tankar och funderingar har jag utgått från en 

svensk, västerländsk kontext, med egna kunskaper och erfarenheter om de politiska, kulturella och 

sociala normer som råder. Hur androgynitet än görs så har jag själv erfarit androgynitet som något 

icke-heteronormativt och upplevt det som något positivt subversivt mot rådande normer kring 

sexualitet, kropp och estetik.  

 Min fascination och mitt intresse för androgyni väcktes desto mer då jag vände blicken mot 

Östasien där jag inom den sydkoreanska kulturen såg en uppsjö av androgyn yttre estetik hos både 

män och kvinnor. Mitt fokus landade speciellt hos den populära musikgenren K-pop (Koreansk pop), 

där otydligt genus till synes är ett väl använt och normaliserat uttryck för genrens artister. När jag 

insåg hur lätt det var att med min blick göra en queer tolkning av dessa artister och deras estetiska 

uttryck funderade jag vidare på om uttrycken i den sydkoreanska kontexten faktiskt är menat som 

androgyna, och i så fall i samband med något queert och normöverskridande, eller om det är min vita 

västerländska blick som lurar mig. Ju mer jag lärde mig om Sydkorea i allmänhet men också dess 

rådande köns- och sexualitetsnormer, förstod jag att ämnet är mer komplext än den förenklade 

version som min västerländska blick gav mig.  

 Jag vill därför i den här uppsatsen belysa vikten av skillnad kring hur konstruktioner av genus 

och sexualitet verkar olika inom olika geografiska kontexter och vad som händer då Väst blickar mot 

Sydkorea. Vad är egentligen androgyni i Sydkorea och inom K-pop, och korrelerar det med HBTQ 

och icke-heteronormativitet? Vad händer då den vita västerländska blicken konsumerar K-popens 

kroppar? Detta kommer att undersökas genom att analysera genus och sexualitet i ett urval av bilder 

från musikvideon till låten ”Blood Sweat & Tears” framförd av det sydkoreanska boybandet BTS, 

och genom att analysera en västerländsk reception i en så kallad ”reaction video”  av K-pop och 1

BTS, som kanalen ”PewDiePie” publicerat på videodelningssajten Youtube. 

 Jag vill framhålla att jag inte menar att en universell västerländsk reception av K-pop existerar. 

Däremot, genom att undersöka en vit reception som formats i en västerländsk kontext och hur genus 

och sexualitet verkar i Sydkorea kan jag påvisa hur geografisk kontextualitet kan forma genus och 

 En ”reaction video” är en video där en person filmar sin reaktion över något och publicerar på en videodelningssajt för 1

utomstående att tillgå (Anderson 2011).
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sexualitet och då diskutera både det problematiska och det fördelaktiga med en västerländsk blick på 

K-popens kroppar.  

 För att underlätta förståelsen av uppsatsens ämne kommer jag längre fram att kort introducera 

sydkoreansk kultur, K-pop, boybandet BTS och ”PewDiePie”, samt förmedla det rådande 

samhällsklimatet kring kön och HBTQ i Sydkorea genom det svenska regeringskansliets 

utrikesdepartementets rapport om Sydkorea som utkom 2016. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte innefattar att påvisa hur olika geografiska kontexter konstruerar genus 

och sexualitet, vilket ger underlag för att diskutera vad som kan bli positivt men också problematiskt 

då den vita västerländska blicken tolkar och mottar sexualitet och genus som konstrueras i en annan 

geografisk - i det här fallet sydkoreansk -  kontext. 

För att möjliggöra studiens syfte utgår jag från att besvara följande frågeställningar: 

- Hur konstrueras genus och sexualitet i urvalet från musikvideon ”Blood Sweat & Tears” i en 

sydkoreansk kontext? 

- Hur tolkas och mottas bandet BTS yttre estetik och dans i en västerländsk kontext såsom i 

Youtube-videon av ”Pewdiepie”? 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Sydkoreansk populärkultur 

Jung (2011, s.1) menar att den sydkoreanska masskulturen har cirkulerat globalt sedan det senare 

1990-talet. Den globala populariteten kan brett observeras i två stora kulturella fenomen; koreanska 

filmer som genre vilket är tydligt förekommande i Väst, och hallyu som är tydligt rådande i Asien. 

Hallyu betyder ungefär ”den koreanska vågen” och startade år 1997 (Jin 2016, s. 27). Namnet 

hänvisar till en ökad popularitet av Sydkoreas kulturella produkter såsom filmer, TV-draman, 

populärmusik (K-pop) och mode inom Asien (Jung 2011, s. 1).  

 Lee (2008, ss. 182-183) menar att en ökad kultur och kreativitet har uppstått som 

marknadstillgångar och nya rikedomar och således uppkommit som en grundläggande del i centrala 

nationella strategier för innovation och överlevnad i Korea. Genom en framväxt av ungdomskulturen 

och uppkomsten av hallyu, har särskilt populärkultur blivit den representativa kulturen av ett 

moderniserat och dynamiskt Korea. Faktum är att den sydkoreanska populärkulturens produkter är 

hybrider och relativt nya kulturella konstruktioner där hallyu-relaterade kulturella produkter 

egentligen har väldigt lite att göra med traditionell koreansk kultur, då de exempelvis är en blandning 
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av västerländska kulturella genres och format som även förmedlar bilder av globala och urbana 

livsstilar (Lee 2008, 182-184). 

1.2.2 K-pop 

För många är K-pop helt enkelt sydkoreansk populärmusik menar Lie (2014, ss. 123-124), där själva 

musiken är influerad av en bred variation av musikgenres. Men K-pop är inte bara en musikgenre 

utan mer av en underhållningsform där K-popens formula alltid är driven av den ekonomiska 

marknadens krafter och inte främst konstnärliga intressen. K-pop säljer helt enkelt underhållning. 

Man skulle kunna säga att företagsgiganterna S.M. Entertainment och JYP Entertainment skapat 

genren K-pop som en underhållningsindustri, vilket skedde under 1990-talet.  

 Anledningen till att K-pop i stort domineras av så många sammansatta grupper (där vissa har 

över tio medlemmar) är en strategisk struktur från bolagens håll med ekonomiska fördelar. Gruppens 

medlemmars sammanflätade liv uppdateras konstant i sociala medier och kan alltid kan följas av 

fans, på så sätt finns det för publiken oändligt mycket att diskutera och spekulera om vilket således 

håller grupperna relevanta på musikmarknaden (Lie 2014, ss. 153-154). Detta kan kallas fanservice, 

vilket Mellerstedt och Stillman (2013, s. 112) menar ursprungligen kommer från manga och anime, 

där artisterna inom K-pop ska ge service till fansen; det fansen vill ha ska de få. Shipping är en 

vanlig del i fanservice, vilket inom K-pop innebär att två av gruppens medlemmar (av samma kön) 

paras ihop av fansen, vilket skivbolagen spelar på och ger fansen genom att låta de två 

bandmedlemmarna interagera med varandra extra mycket genom exempelvis blickar och fysisk 

kontakt (Mellerstedt och Stillman, s. 212 ff.).  

 Inom K-popindustrin finns ett särskilt tillvägagångssätt för rekrytering av framtida stjärnor menar  

Lie (2014). Om en person rekryteras av ett underhållningsföretag så blir den en ”trainee” vilket 

innebär att tränas, ibland i över sex års tid, innan man väljs in till en grupp och kan göra debut som 

artist. Inom denna träningsperiod spenderar bolaget extremt mycket pengar på de enskilda 

individerna, inte bara på utbildning inom sång och dans, utan även på plastikkirurgi och andra 

åtgärder för att på så sätt förbättra attraktiviteten hos ”slutprodukten” som är bolagens framtida K-

popstjärnor. Vid sin debut som grupp ska de tillsammans uppvisa exakt koordinerade danser där 

medlemmarna ska utstråla professionalism som sångare, dansare och fysiska kroppar med kläder 

som ska återspegla det senaste modet och där musikvideorna ska innehålla de allra senaste trenderna 

kring det rent tekniska inom film. Om en grupp lyckas åstadkomma allt detta så kommuniceras 

känslan av ett komplett och samordnat paket som lätt identifieras som K-pop (Lie 2014, ss. 125, 

156). 
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1.2.3 BTS 

Den sydkoreanska K-popgruppen BTS består av sju unga män som i dagsläget är mellan tjugo och 

tjugofem år gamla, och har sedan debuten år 2013 utkommit med tio studioalbum (BTS ibighit 

2017). Många av de större underhållningsföretagen som skapar K-popgrupper har väldigt många 

artister i deras bolag med hög ekonomisk omsättning, medan BTS skapades och sammansattes av ett 

mindre underhållningsföretag kallat Big Hit Entertainment. Det bolaget har istället ytterst få grupper/

artister (Big Hit Entertainment 2017) som de väljer att fokusera mer helhjärtat på, med ett öppnare 

tillvägagångssätt i skapandet av grupper där de intar personer med vilja att göra och skriva musik 

utan att styra medlemmarnas egen kreativitet för mycket (Do 2016). I övrigt förstås att BTS följer K-

popformulan till fullo. 

 Våren 2017, efter släppet av BTS musikvideo till låten ”Blood Sweat & Tears” som i urval 

kommer att analyseras längre fram, fick gruppen skörda sina frukter då de bland mycket annat vann 

ett billboardpris i USA tack vare deras fans (Lipshut 2017). En nöjesartikel hävdade samma år att 

BTS röstats fram till Sydkoreas populäraste boyband i en stor undersökning (Koreaboo 2017). 

Hösten 2017 uppträdde bandet som de första sydkoreanska artisterna någonsin på ”American Music 

Award” och medverkade som det första K-pop boybandet i flera av USAs största talkshows (Do 

2017). 

1.2.4 Dagsläget i Sydkorea 

År 2016 utkom Sveriges regeringskanslis utrikesdepartement (2016) med en rapport om mänskliga 

rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Sydkorea. Där uppges att Sydkorea är en 

väletablerad demokrati med en allmän stor respekt för mänskliga rättigheter. Diskriminering som 

grundar sig på etnicitet, kön, sexuell läggning och social status förbjuds av konstitutionen.  

 Rapporten redogör att kvinnor och män formellt sätt har samma rättigheter i Sydkorea, men att 

samhället ändock präglas av patriarkala synsätt med stereotypa könsroller där kvinnor hålls som 

ansvariga för hushåll, ekonomi och vård av barn och äldre. Det uppges även att lönegapet nästan var 

på 37 procent mellan män och kvinnor år 2014, och att det politiska och offentliga livet i Sydkorea är 

mansdominerat då endast ca 16 procent av parlamentets ledamöter är kvinnor.  

 Gällande hbtq-frågor innehåller lagstiftningen inget allmänt förbud mot diskriminering på grund 

av sexuell läggning eller könsidentitet och på ett övergripande plan så är hbtq-personer utsatta för 

diskriminering och håller sin läggning dold i samhället. Rapporten uppger även att samkönade 

äktenskap inte erkänns och att det förekommer våld och hatpropaganda mot hbtq-personer. Sexuella 

handlingar mellan män inom militären är straffbart med fängelse. Dock menar rapporten på att 
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allmänheten på senare tid ändå har fått en ökad förståelse för hbtq-personers situation, till exempel 

genom ett växande deltagande i den årliga Pride-paraden. Juridisk könskorrigering tillåts även i 

sydkoreansk rättspraxis (Regeringskansliet Utrikesdepartement 2016, ss. 9-10, 12, 14). 

1.2.5 PewDiePie 

År 2010 skapade svensken Felix Kjellberg (född år 1989) kanalen ”PewDiePie” på Youtube. I början  

publicerade kanalen videor där han spelar olika typer av datorspel, vilka snabbt blev populära och 

fick miljontals visningar varje dag (Lindström 2012). Tidigare studerade Kjellberg vid Chalmers 

tekniska högskola i Göteborg men bor nu tillsammans med sin flickvän Marzia Bisognin i Brighton, 

Storbritannien och arbetar på heltid med att skapa videor till sin Youtube-kanal. Kjellberg hävdar 

själv att syftet med hans videor först och främst är att underhålla (Lind 2014).  

 Kanalen ”Pewdiepie” har flest prenumeranter på Youtube och har stor influens och makt i sociala 

medier (TT 2016). Då kanalen är en sådan enorm plattform har Kjellberg på senare tid fått massvis 

av kritik för att ha uttryckt sig och agerat rasistiskt vid minst två olika tillfällen i sina videor, vilka 

han senare bett om ursäkt för (Grönberg 2017). 

 Eftersom kanalnamnet numera är ett välkänt smeknamn på Kjellberg och det namn som media 

oftast refererar till (då enbart med en versal), kommer uppsatsen fortsättningsvis att benämna 

Kjellberg som ”Pewdiepie” i samband med Youtube-videon som ska undersökas. 

2. METODER 

Eftersom två olika slags material ska undersökas används olika metoder på vardera material. 

2.1 Semiotisk läsning av bilder från musikvideo 

Musikvideor är reklam för att sälja musik och i Korea har musikvideor, som är en importerad 

kulturell produkt från Väst, kommit att bli en kulturell symbol och det främsta sättet att kunna 

marknadsföra artister utomlands (Kim 2015, s. 195). På dessa grunder är det relevant att använda 

semiotik som metod för att undersöka bilder från BTS musikvideo ”Blood Sweat & Tears”, då 

metoden allt som oftast används på visuella bilder i form av reklam enligt Rose (2007, s. 31).   

 Rose (2007, s. 81) hänvisar till Gillian Dyers användbara checklista i fyra delar för att undersöka 

vad människor kan symbolisera i reklambilder, vilket blir relevant för analysen av bilder från en 

musikvideo där kroppar används som representation för genus, sexualitet och begär. Jag har således  

använt delar av denna checklista för att läsa av och presentera mitt material. Det som då kommer att 

beskrivas utifrån checklistans punkter är: ålder, genus, ras, hår, kroppsformer, utseende (skönhet), 

uttryck i människornas ansikten och kroppar, ögonkontakt mellan varandra eller mot kameran och 
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posering; vem ligger ner, vem sitter och vem står upp, fysisk beröring, aktiva och passiva 

kroppsrörelser, vem är placerad som överlägsen/underlägsen och vem är intim med vem och hur, 

samt rekvisita och iscensättning (Rose 2007, ss. 81-82). 

2.2 Kodning och kategorisering av Youtube-video 

För att strukturera upp och undersöka ”Pewdiepies” repliker ur Youtube-videon där han reagerar på 

K-pop och boybandet BTS, använder jag en del ur Tjoras (2014) stegvis-deduktiva induktiva metod 

som kallas kodning och kategorisering. Där gäller det först att upprätta koder, alltså ord och uttryck, 

som beskriver avsnitt eller mindre utsnitt ur materialet. När koder upprättats måste de koder som är 

mest relevanta för studiens frågeställning att samlas i grupper. På det här stadiet kan ett stort antal 

koder utelämnas eftersom frågeställningen är det som bestämmer vad som är relevant nu och inte 

empirin. Målet med denna metod är alltså att komma fram till teman som både svarar på studiens 

frågeställning och tar ut potentialen i materialet (Tjora 2012, ss. 141, 146-147).  

 Koderna som upprättats ur materialet och ”Pewdiepies” repliker har bildat tre teman: Njutning av 

BTS yttre och dans, ”Gay” & sexuella anspelningar samt ”It’s not fair” & född i fel land med fel hy. 

3. MATERIAL 

I och med den tidigare nämnda uppmärksamhet och publicitet som BTS erhåller just nu i USA, 

menar jag att K-pop mer än någonsin får en spridning i Väst. Detta anser jag ökar intresset av att 

undersöka just det boybandets genus och sexualitet i en av deras musikvideor som dessutom fått 

Youtubes största kanal ”Pewdiepie” att göra en ”reaction video” på dem.  

 Båda materialen med dess urval presenteras nedan. 

3.1 K-pop: musikvideon ”Blood Sweat & Tears” av BTS 

BTS lanserade musikvideon till låten ”Blood Sweat & Tears” hösten 2016 (ibighit 2016), vilken var 

den första av tre musikvideor som släpptes för att marknadsföra gruppens studioalbum 

”Wings” (Herman 2016). 

 Musikvideon är totalt 6.03 minuter lång och innehåller två kombinationer av scener; scener som 

emellanåt dyker upp där några av gruppens medlemmar spelar karaktärer vilka tillsammans bildar ett 

filmiskt narrativ och/eller budskap, och scener där medlemmar som ”sig själva” dansar eller stilla, 

sjunger och ser in i kameran. I videon förekommer inga andra personer än BTS medlemmar.   

 Huvudelementet i musikvideon kan beskrivas utgå från frasen ”boy meets evil” och en passage 
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ur Hermann Hesses bok ”Demian” som nämns i låtens audio (Herman 2016; Genius u.å.).  Detta 2

märks av i musikvideons narrativ där en vacker, ung och nyfiken man kan tolkas frestas av och möta 

”evil” i konsten på ett västerländskt renässansliknande  museum eller slott. Musikvideons innehåll av 3

exempelvis konst eller medlemmarnas handlingar består av många olika referenser, mycket bibliska  4

och antikt grekiska , för att föra fram något slags budskap. 5

3.1.1 Urval 

Hela musikvideon till låten ”Blood Sweat & Tears” är relevant att analysera ur studiens syfte, men då 

jag begränsas av uppsatsens omfång har ett urval av fyra stycken stillbilder  valts från musikvideon.  6 7

Bilderna är representativa för hur hela musikvideon gestaltar genus och sexualitet i form av estetiska 

uttryck, kroppar och rörelser av bandets medlemmar i samband med scenografin, då liknande scener 

och motiv återkommer.  8

 Stillbilderna från musikvideon är bifogade i en bilaga i slutet av denna uppsats. 

3.2 Västerländsk reception: Youtube-video av ”Pewdiepie” 

Våren 2017 publicerade ”Pewdiepie” den 10.12 minuter långa Youtube-video ”My Coming Out 

Story.” med avsikt att göra narr av K-pop (PewDiePie 2017). I videon tittar ”Pewdiepie” mest på 

boybandet BTS musikvideor, vilket snabbt leder till att han ifrågasätter sin (hetero)sexuella läggning. 

 Varför jag väljer just denna video som en västerländsk reception på K-pop kommer sig dels av att 

”Pewdiepie” är från en västerländsk geografisk och kulturell kontext. Även då receptionen gör 

tydliga kopplingar mellan K-pop och sexualitet genom att se på artisternas yttre estetik och samtidigt 

uttrycker frustration över sin egen vita hy.  

 Videon ”My Coming Out Story.” har visats över sex miljoner gånger och är därmed en av de 

mest visade ”reaction videos” av boybandet BTS på Youtube (PewDiePie 2017). Då en stor publik 

nås av ”Pewdiepies” reception av BTS och K-pop menar jag att denna video blir desto mer relevant 

att undersöka. 

 Passagen lyder ”He too was a tempter. He too was linked to second. The evil world with which I no longer want to have 2

anything to do”.
 Mycket av konsten som visas i musikvideon tillverkades på renässansen (se fotnoterna nedan).3

 Exempelvis visas tavlan ”The Fall of the Rebel Angels” av Pieter Bruegel the Elder och Pietà av Michelangelo.4

 Exempelvis visas tavlan ”The latent of Icarus” av Herbert James Draper mycket.5

 Jag har gjort de rörliga bilderna till stillbilder för att underlätta användandet av metoden till analysen. Rörliga bilder är 6

heller inte nödvändigt för att besvara frågeställningen eller möjliggöra syftet med studien.
 I urvalet utesluts ljudet i musikvideon då jag i denna uppsats syftar till att besvara frågeställningen som behandlar det 7

visuella.
 Till exempel vid tidpunkterna 0.41, 1.08, 1.22, 2.02, 3.00, 3.05, 3.07, 4.00, 4.51, 5.51, 6.02.8
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3.2.1 Urval 

Jag har transkriberat de delar av videon där ”Pewdiepie” tittar på tre stycken av BTS musikvideos 

och pratar om dem, vilket omfattas i tidsspannet 3.18-6.49. Jag har även inkluderat slutet av videon i 

mitt urval, tidsspannet 9.35-10.05, där ”Pewdiepie” pratar om K-pop i linje med det han tidigare 

nämnt angående BTS. I videons transkribering, som är bifogad i en bilaga i slutet av denna uppsats, 

medföljer även bakgrundsförklaringar inför varje replik, exempelvis redogörs de pauser då han 

endast betraktar en musikvideo utan att säga något.  

4. TEORIER 

Studiens huvudsyfte med frågeställningar har påverkat vilka teorier som valts. Då jag dels fokuserar 

på manligt genus och sexualitet i en sydkoreansk kontext har teorier som rör sydkoreansk 

maskulinitet och maskulinitet/femininitet och homosexualitet i Sydkorea valts ut. Eftersom jag även 

undersöker en västerländsk kontext och den västerländska blicken har teorier om västerländsk 

androgyni, HBTQ i Väst, västerländsk syn på östasiatisk maskulinitet samt ”att konsumera 

främlingar” och ”rasifierat begär”, valts ut för att knyta an till och diskuteras med mitt material. 

4.1 Historia och nutida: maskulinitet/femininitet i Östasien och Sydkorea 

I den tidigmoderna eran i Östasien fanns det utpräglade skillnader mellan män och kvinnor skriver 

Taga (2005, s. 2), där den manliga dominansen var distinkt, speciellt i de styrande klasserna. Därför 

hotades inte ”manligheten”, och inte heller mannens samhällsposition, om män uttryckte en mjukhet 

eller ett homosexuellt beteende.  Det som främst påverkade definitionen och symboliken av 9

samhällets könsroller var konfucianismen, vilket är en samling idéer vars ursprung kommer från den 

antika kinesiska tänkaren Confucius (Taga 2005, s. 2). Konfucianismen genomsyrar fortfarande det 

sydkoreanska samhället (Månsson u.å.). 

 Hoffman (1995, s. 115) beskriver det nutida sydkoreanska kulturella samhällets patriarkala 

ideologi, där offentlig och privat domän jämfört med USA är tydligare markerade som manligt 

respektive kvinnligt. Men till skillnad från det västerländska synsättet, där kön är uppdelade som 

polariserade par och ”natur” och ”kultur”, så finns det istället en underliggande kulturell psykologi 

hos sydkoreaner där ’kvinna’ och ’man’ upplevs som mer närliggande kategorier och beroende av 

varandra (Hoffman 1995, s. 131). 

 Det fanns då två stycken olika ideal av manlighet i Östasien; wen och wu (Taga 2005, s. 3).9
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4.2 Sydkoreansk androgyn maskulinitet: kkonminam 

Maskulinitet i Sydkorea har, precis som i Väst, alltid varit föränderlig i tid och rum och olika i 

historiska kontexter. Jag kommer dock enbart att beskriva den androgyna maskuliniteten i Sydkorea, 

då annan sydkoreansk maskulinitet inte är relevant för studiens huvudsyfte. Det som dock bör 

påpekas är Jungs (2011, s. 4) beskrivning av hur en särskild globalisering och ett utbyte av 

transkulturella flöden påverkat en hybridisering av den sydkoreanska maskuliniteten som då 

transformerats och skiftande rekonstrueras och identifieras beroende på de många önskemål som 

publiken har. Jung (2010, s. 297) refererar till Kim Yong-hee som argumenterar för att en mjukare 

maskulinitet kallad kkonminam  har uppstått som en konsekvens av att kvinnliga/manliga sexuella 10

identiteter har hybridiserats och dekonstruerats  snarare än att män blivit feminiserade, där 11

kkonminam kan tillfredsställa komplexa mänskliga begär eftersom idealet besitter både feminin  och 12

maskulin attribut. Detta nya maskulinitetsideal kallas också ”flower boys” , och tar inte avstånd från 13

typiskt kvinnliga och feminina egenskaper (Maliangkay 2013, s. 45) och markeras av ömhet och ett 

sexualiserat utseende (Shin 2013, s. 98). Kkonminam figurerar nu i tv-reklam, tv-draman och 

billboards som glorifierar vackra pojkar med len, ljus hy, silkeshår och ett feminint uppträdande 

(Jung 2010, s. 297).  Eftersom kkonminam finns i alla branscher, men främst i populärkulturen där 14

de typiska ikonerna för kkonminam är unga popstjärnor (Shin 2013, s. 98), uppmuntras män som 

konsumenter att efterlikna idealet för ökad social status och ökade chanser då de söker partner eller 

arbete (Maliangkay 2013, ss. 45, 57). Shin (2013) menar att idealet övervägande har använts av 

heterosexuella män som hyser en enorm beundran för kkonminams fysiska manlighet och sociala 

status. Idealet har således lett till att den manliga skönhetsbranschen ökar i rasande takt, med allt från 

smink till plastkirurgi, hos den övriga befolkningen i Sydkorea. Även om detta mansideal har 

kritiserats för sin kommersialism så har den introducerat en ny kulturell modell där män i ökande 

takt visas upp som objekt för en kvinnlig blick. I en kultur där heterosexualitet är normen har 

kkonminam blivit objekt för kvinnors begär; de har således fått agens som sexuella subjekt (Shin 

2013,  ss. 98-99). 

 ”Kkot/n" betyder blomma och ”minam” betyder ungefär ”vacker man” (Maliangkay 2010, s. 6).10

 Här menas inte det filosofiska poststrukturalistiska begreppet ”dekonstruktion”, utan snarare motsatsen till 11

”konstruera”, alltså ungefär ”att bryta ned”.
 Likt Jung (2010, s. 298) hänvisar även jag i den här uppsatsen till att det ’feminina’ hos kkonminam förstås enligt 12

samhällets normativa konstruktion av feminin skönhet.
 ”Flower boys” fanns även för länge sedan under eran Silla, vilka var militärgrupp som utgjordes av vackra, unga, män 13

i Sydkorea. På sydkoreanska hette gruppen hwarang (Rutt 1961, s. 2).
 Gulliga gester, det som på sydkoreanska heter aegyo, är även vanligt att utföras av de unga manliga popstjärnorna, 14

vilket innebär att en person gör ”girly and sweet facial expressions and voices” (Jung 2011, s. 166).
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 Både Maliangkay (2013; 2010) och Shin (2013) härleder kkonminam-fenomenets ursprung till 

den japanska mangan Yaoi. Historierna däri är skrivna för kvinnor av kvinnor, och innehåller 

romantiska relationer mellan vackra unga män. Subkulturen Yaoi blev avfärdad i stor utsträckning av 

det sydkoreanska samhället, och förbjöds fram till år 1998. Konsumentkulturen uppmärksammade då 

den stora kommersiella potential i populariteten som mangan och dess vackra pojkar hade hos unga 

tjejer (Shin 2013, ss. 99-100).   

 Att kkonminam övertog machoidealets tidigare popularitet menar Maliangkay (2010) delvis var 

på grund av Asiens finanskris, uppkomsten och framväxten av hallyu och det upphävda förbudet av 

den japanska mangan Yaoi i Sydkorea, vilka alla tre skedde mellan år 1997-1998. Innan förbudet av 

Yaoi upphävdes är det svårt att hitta tecken på kkonminam-trenden (Maliangkay 2010, s. 7). Det nya 

mjukare maskulinitetsidealet kom även delvis ur ilskan som många kvinnor känt under finanskrisen 

där det var dem som i första hand blev avskedade från sina arbeten och kritiserade således sin 

andrahandsstatus (Turnbull refererad i Maliangkay 2010, s. 7). 

4.3 Homosexualitet i Sydkorea 

I icke-västerländska kulturer har sexualitet varit mer flytande. När illustrerade pornografiska böcker 

började produceras i Japan kom de att handla om erotik mellan män eller trekanter mellan två män 

och en kvinna (Norrhem et al. 2015, s. 160). Eftersom Japan ockuperade Korea fram till år 1945 är 

detta en relevant faktor, då Korea fortfarande är bundet och starkt influerat av Japan (Rosén u.å.). 

Men den tillåtande syn på homosexualitet som fanns i Japan ersattes senare av västerländska krafter 

då speciellt den katolska kyrkan med sin negativa syn på sex och samkönad kärlek etablerade sig i 

Japan  (Norrhem et al. 2015, ss. 160-162). 15

 År 2001 menar Seo (2001) att det har börjat pratas mer öppet om homosexualitet och 

homosexuella under de senaste åren i Sydkorea, och vill undersöka denna nya trend då 

homosexualitet snarare än ett ord som inte bör yttras i Sydkorea, är ett ord som det inte finns någon 

enhetlig förståelse för; homosexualitet saknar helt enkelt en gemensam referensram.  

 Homosexualitet är sammanflätat med den komplexa historiska kontexten kring koreansk 

sexualitet, som det inte har skett någon medveten utforskning och reflektion kring. Således finns det 

nästan inte några officiella historiska dokument och forskning om homosexualitet i landet, till 

skillnad från Väst där det har skett en successiv utveckling av perspektiv på homosexualitet. 

 Japanska traditioner kring homoerotiska relationer lever dock kvar än idag i mangaserier som är populära världen över, 15

särskilt i genres som Yaoi (som presenterades i samband med kkonminam), Yuri och Shonenai (Norrhem et al. 2015, s. 
160).
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 Homosexualitet har alltså ingen social existens i Sydkorea, vilket även beror på att begreppet inte 

nämns i en offentlig diskurs som syftar till att utforma lagar och förordningar som styr samhället. 

Den heterosexuella familjen och barn är en viktig kärna i Sydkoreas ekonomiska system, då en 

persons ekonomiska försörjning helt baseras på dessa sociala strukturer vilket bidrar till att hålla fast 

vid traditionella könsroller (Seo 2001, ss. 65-66, 76, 78). 

 Även Mellerstedt och Stillman (2013, s. 215) menar att ett vanligt uttrycksätt är att 

homosexualitet inte finns i Sydkorea, eller att, om den finns så är den en sjukdom från Väst. De 

koreaner som författarna har träffat i Sydkorea lever endast öppet med normöverskridande 

sexualiteter inom trygga gäng och aldrig på en arbetsplats eller inför föräldrar. Skådespelaren Hong 

Seok Cheon tas upp som ett exempel på en av fåtal offentliga personer som öppet kommit ut som 

homosexuell i Sydkorea, vilket då ledde till att han blev avskedad från alla arbetsuppdrag och utfryst 

från den sydkoreanska nöjesindustrin (Mellerstedt och Stillman 2013, ss. 215-217).  16

4.4 Historisk bakgrund: västerländsk androgyni 

Det engelska ordet ”androgyny” härstammar från de grekiska orden ”andros” (man) och 

”gyne” (kvinna) och förstås alltså som en kombination av maskulina och feminina drag (Huang 

2013, s. 134). 

 Holmqvist (2017, s. 112) härleder androgynens uppkomst till verket ”Gästabudet” skriven av 

Platon runt år 385 f.Kr. Där beskrivs människosläktet bestå av män, kvinnor, och en tredje sort; 

”mankvinnor”, alltså androgyner. Androgynen, som en fulländning och helhet genom en 

sammansmältning av manligt och kvinnligt, återkommer inom flera områden, och även i 

kristendomen. Den som först sammankopplade de grekiska och kristna traditionerna av androgynen 

var författaren Jakob Böhme, varpå det västerländska androgynidealet bygger på.  

 Skillnaden mellan hermafroditens (med antikt ursprung) och androgynens kroppslighet i verket 

Metamorfoser av Ovidius (refererad i Holmqvist 2017, s. 120) kan beskrivas som att hermafroditen 

är två kön och därmed halv, medan androgynen inte har något kön och är därmed hel. Med 

Holmqvists (2017, s. 121) hänvisning till Kari Weils beskrivning, förstås androgynen inneha två 

kompletterande kön medan hermafroditen snarare är tvärtom; två kroppar som nästan tävlar med 

varandra. Samtidigt menar Ruth Gilbert (refererad i Holmqvist 2017, s. 121) att androgyni är något 

som andligt överskrider kroppen och dess könsliga skillnader. Detta kan förstås närmare genom 

beskrivningen av den romantiska androgynen, vilket är en överjordiskt vacker, änglalik och 

 Detta intygar även Maliangkay (2010, s. 7) om och menar att det inte var förrän efter en stor offentlig namninsamling 16

som skådespelaren blev erbjuden ett annat avtal och att få män har kommit ut i offentligheten sedan dess. Under en lång 
tid klumpades Hong Seok Cheon ihop med två stycken kända, utkomna, transkvinnor på grund av att de alla tre inte 
följde en traditionell sydkoreansk maskulinitet.
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oskuldsfull varelse. Inom vetenskapen har hermafroditen varit en realitet medan androgynen varit 

mer av ett slags ideal. Begreppsparen androgyn och hermafrodit har alltså gjorts skillnad på, men de 

två har även överlappat varandra eller använts som synonymer för att förstå könsöverskridande 

kroppar och uttryck (Holmqvist 2017, ss. 112, 120-122). 

4.5 HBTQ i Väst 

Endast den västerländska kulturen sexologiserade och medikaliserade sexuella beteenden i ett 

samband, vilket skärpte gränsen mellan homosexualitet och heterosexualitet, medan gränsen varit 

mer flytande i andra, icke-västerländska, kulturer (Norrhem et al. 2015, s. 160). Det var inte förrän i 

slutet av 1700-talet i Europa då man och kvinna som motsatta kön fick större spridning och 1800- 

och 1900-talens Europa och USA kom således att präglas av att manligt och kvinnligt blev mer 

separerat (Laqueur 1990, refererad i Norrhem et al. 2015, s. 25). Kyrkan och bibeln fördömde 

könsöverskridande aktiviteter, och då européerna upptäckte världen avrättades många som inte 

delade deras synsätt på män och kvinnor. Under 1900-talet förutsattes således att könstillhörigheten 

kom med ett heterosexuellt beteende, där ”riktiga” män skulle dras till kvinnor och ”riktiga” kvinnor 

skulle dras till män, vilket ledde till att ett homosexuellt uttryck och könsuttrycket blev nära 

sammankopplade. Men synen på samkönad sexualitet förändrades ändå på ett avgörande sätt i Väst 

då homosexualitet började ses som en egenskap istället för en aktivitet (Norrhem et al. 2015, ss. 

25-26, 160, 165, 179). 

4.6 Vit västerländsk syn på östasiatisk maskulinitet 

Hübinette och Tidervall (2012) analyserar hur framställningar och föreställningar av personer, främst 

män, med nordost- och sydostasiatiskt ursprung och utseende kan te sig i Sverige och Väst. Svenska 

visuella representationer av asiater är generellt sett ”positivt” kodade, alltså på ett exotiserande vis, 

men detta gäller inte den asiatiska mannen som alltid framställs som nördig, töntig, löjlig, ömklig 

eller mesig. Asiatiska män förlöjligas i svenska filmer och tv-serier, bland annat i sketcher vari 

japaner framställs som tekno-orientaliska och blir feminiserade. I alla patriarkala samhällen finns en 

allmän inställning om att det är roligt med icke-normativa män och det är därför asiatiska män 

framställs på detta ”omanliga” och löjliga sätt i Sverige och Väst. Att göra vissa män ”omanliga” är 

en del av sociala och kulturella konstruktioner av grupper av män och en teknik som kan användas 

mot grupper av minoritetsmän som uppfattas som hotfulla (Hübinette och Tidervall 2012, ss. 140, 

147, 149, 150, 155). 
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 Eng (2001, s. 1) tar upp hur Väst ser sig som stark och maskulin och som samtidigt målar upp 

orienten, alltså Öst, som svag och feminin. En feminisering av asiatiska amerikaner i USAs 

kulturella föreställningar resulterar då i en figuration av den asiatiska mannen som feminin, 

avmaskuliniserad eller homosexuell.  

 Genom en psykoanalytisk läsning av dramat ”Madame Butterfly” beskriver Eng (2001, s. 2) en 

hur en så kallad ”racial castration” tar plats. Detta innebär att karaktärerna i dramat vägrar att se att 

den asiatiska mannen har en penis då han feminiseras, och ses således inte som något annat en 

kvinna. På detta sätt förstås att en ”oriental” aldrig fullständigt kan bli en man och den vita mannen 

som åtrår den asiatiska mannen i ”Madame Butterfly” förlorar således inte sin vita manliga 

heterosexualitet (Eng 2001, ss. 2-3). 

 Connell (2008, s. 109) menar att relationer mellan maskuliniteter kan delas in i fyra olika 

kategorier i Väst, vilka inte verkar enskilda för sig, utan överlappas och/eller samverkar mer eller 

mindre. Därför kommer jag att använda två av dessa kategorier som är relevanta för studien.  

 Då många av de sydkoreanska boybanden till synes praktiserar en mer androgyn och/eller 

feminin maskulinitet än västvärldens, är maskuinitetskategorin ”underordnande” relevant. Där 

redogörs hur femininitet utgör grunden för en bottenplacering i mäns genushierarki där exempelvis 

homosexuella män och så även heterosexuella män som inte kan leva upp till de andra kategoriernas 

maskulinitet, hamnar (Connell 2008, ss.  116-117).    

 Även maskuinitetskategorin ”marginalisering” är relevant för att få ett till grepp om den vita 

västerländska blicken på asiatisk maskulinitet. Gottzén (2013, s. 23) förklarar hur den 

marginaliserade maskuliniteten är kopplad till ras, etnicitet och klass och ger exempel på hur kända 

män med invandrarbakgrund kan bli förebilder för vita ungdomar ur en medelklass utan att det 

generellt sett påverkar livsvillkoren för invandrare till det bättre. Denna kategori ger alltså den 

överordnade vita maskuliniteten legitimitet utan att hota dess dominans (Gottzén 2013, s. 23). 

4.7 Att konsumera främlingar och rasifierat begär 

Lundström (2012, s. 195) beskriver hur kön och sexualitet formas i relation till ras genom en 

exotisering där begär och sexualisering förenar föreställningar om det främmande och annorlunda. 

Detta benämner Lundström (2012, s. 195) som ett ”rasifierat begär” med dubbel lockelse i 

hänvisning till bell hooks artikel ”Att äta den andre”, vilket innebär att begäret efter den Andre 

rymmer kombinationen av lust och fara, vilken i sin tur kopplas till en förväntan om autenticitet som 

därmed får en särskild attraktionskraft. 
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  Detta kan också förklaras likt Ahmed (2011) gör; att konsumera främlingar. Att konsumera 

främlingar sker i en globaliserad konsumentkultur där ”skillnad” som grunden för ett ”vi och dem” 

blir allt mer tillgängligt för västerländska konsumenter genom kulturella bilders och objekts rörlighet 

över nationsgränser. Bilder och objekt som leker med ”annanhet” och ”skillnad” kan både förstärka 

och utmana gränser mellan raser eller grupper, mellan ”vi och dem”. Att ett föremål anses, och 

konsumeras som, att ”ha” skillnad är en konsekvens av konsumentkulturens produktions- och 

bytesprocesser. Men ”skillnader definieras i termer av kultur” (Ahmed 2001, s. 38) som i 

konsumentkulturen blivit en fråga om stil. Till exempel lockar en reklamfilm som säljer in hårvård 

med att ditt hår kan bli som en invånares i Oshima, Japan. Åskådaren och konsumenten ska då  

kunna anamma/omfamna kropparnas skillnad, alltså stil, när dessa framträder som främlingar med 

egna liv. Genom att konsumera objekt som associeras med andra, främmande kulturer och platser ges 

alltså konsumenterna illusionen om att de nästan kan bli främlingen själv, även om det aldrig kan ske 

fullt ut. Detta kan också förklaras med skillnadernas exotisering vilket Ahmed (2011, s. 39) påpekar i 

koppling till hooks artikel ”Att äta den andre”; att etnicitet konstrueras som ”exotiskt”. Det som 

anses vara främmande och exotiskt, men inte för annorlunda, kan de västerländska konsumenterna 

införliva. ”Skillnaden” associeras då med något som kan liva upp den västerländska kulturen tråkiga 

vardag (Ahmed 2011, ss. 35-39, 41). Lundström (2012) tar även upp detta spår och hänvisar till 

postkolonial teori och Bhattacharyya som menar på en varufiering där underhållningskulturen och 

konsumtionskulturen baserad i Väst ”har förvandlat icke-vita etniciteter till exotiska varor i den 

globala populärkulturen” (Lundström 2012, s. 204). En kommersialisering av icke-vita i en vit 

kontext fyller då en funktion som det främmande och exotiska eftersom det finns kvar idéer om icke-

vita som kontrast till den europeiska självbilden (Lundström 2012, s. 204). 

5. TIDIGARE FORSKNING 

Jag har funnit relativt lite forskning kring studiens ämne, vilket kan bero på att det är ett litet 

forskningsfält och/eller att jag begränsas av mina språkkunskaper som endast sträcker sig till svenska 

och engelska. De forskarartiklar som jag däremot har funnit som kopplar manliga K-popartisters 

androgynitet till queer, samt västvärldens reception på K-pop, redovisas nedan då de till viss del 

innehåller liknande element som min studie tar upp, och även innehåller relevanta poänger som 

kommer att vävas in i analysen. 

 Oh (2015) tar främst upp perspektivet dans då hon undersöker den kvinnliga västerländska 

fandomen av manliga androgyna K-popartister genom att analysera olika fans upplagda videor där de 

efterliknar artisternas danser. Slutsatsen blir att dansande manliga K-pop-artisters maskulina 
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femininitet varken är fullständigt homosexuell/heterosexuell eller feminin/maskulin, utan uttrycker 

snarare en marginell maskulinitet. Genom att studera, efterlikna och åtrå K-popens manliga dansare 

kan den kvinnliga publiken i Väst omdefiniera könsroller där den androgyna och otydliga 

maskuliniteten tillåter kvinnor att drömma och fantisera om något annat än en vit västerländsk 

överordnad hegemonisk maskulinitet som de är vana vid (Oh 2015, ss. 59, 74). 

 Oh har även med Oh (2017) undersökt hur en diffus queerhet kan ta form inom K-pop genom 

cross-dressing, som är en oerhört populär företeelse där just manliga sångare som utövar cross-

dressing blir särskilt älskade av sina, ofta kvinnliga, fans. För det mesta är det de manliga K-pop-

sångarna som ofta kallas ”flower boys”, med deras spensliga och slanka androgyna kroppar och 

vackra yttre, som utövar cross-dressing. Fenomenet kommer ur och upprätthåller en patriarkal 

ordning, då att vara och spela andrefiering (otherness) är en form av makt. Även om de manliga 

sångarna själva annars inte är queera, så motstår man samtidigt också normer då det i cross-dressing 

görs narr av sociala hierarkier och utforskas sexualiteter. K-pop cross-dressing understryks och 

framställs ofta som apolitiskt, då det bara är nöje och fanservice och menat som en typ av 

underhållning för mainstreampubliken. Trots det avslöjar K-popens cross-dressing att det finns det en 

njutning i att se på och utföra en queerhet (Oh och Oh 2017, ss. 9, 23). 

6. ANALYS 

Analysen är uppdelad utifrån studiens två frågeställningar, syfte och material, vilket bildar två 

stycken huvuddelar; sydkoreansk kontext och västerländsk kontext. Varje del innehåller 

presentationer av material som sedan följs av diskussion. 

6.1 Sydkoreansk kontext 

6.1.1 Semiotisk läsning och presentation av bilder 

Med semiotik och Dyers Checklista som metod följer nedan en presentation av mitt material från 

BTS musikvideo ”Blood Sweat & Tears” som består av fyra bilder och presenteras i den tidsordning 

de dyker upp i musikvideon. Jag underlättar läsningen av materialet genom att benämna personerna i 

bilderna som A, B, C, D, E och F, där några återkommer i flera bilder. För att inte bli upprepande i 

beskrivningarna påpekar jag här att kropparna i alla bilder visar upp stylade sydkoreanska unga män 

med väldigt ljus och slät hy, smala huvudformer med skarpa käkben och färgade frisyrer där alla 

hårstrån verkar vara tillrättalagda. Alla kroppar bär exklusiva kläder med raka passformer, som till 

viss del är moderna men som också påminner om den västerländska renässansen, speciellt då 

bakgrunderna genomgående är antikt västerländska, liknande arkitekturen i ett renässansslott med 
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influenser av antika Grekland.  Denna beskrivning hänvisar jag till då ord som ”antik/a” 17

förekommer i presentationerna. 

6.1.1.1 Bild 1: A, B, C, D & E 

Den första bilden kan beskrivas som ett utsnitt från en större bild där fem personer syns. 

 A:s halva överkropp, som är vänd lite åt höger, syns till vänster i bilden och han verkar sitta i en 

soffa med armen på soffkanten. Han har blankt gyllenbrunt hår vars lugg slutar där öronen börjar och 

täcker ögonbrynen. De sminkade ögonen blänker och blickar sensuellt in i kameran och munnen är 

halvt öppen. Ett örhänge dinglar från det enda synbara örat, då ansiktet är lite vänt åt höger. Hans 

kläder består av en kraglös vit skjorta med lite volanger, och en svart kavaj med detaljer i olika 

nyanser av grått. 

 B:s halva överkropp befinner sig precis i mitten av bilden och är tillsammans med huvudet 

positionerad rakt fram mot åskådaren, med axlar och armar nedåt. Ögon och näsa täcks av C:s hand. 

Han har liknande hår som A, fast i färgen mörkgrått. Han har också ett örhänge som syns dingla från 

det enda synbara örat. Munnen med rätt så stora glansiga rosa läppar är stängd. Han har på sig en 

svart kavajliknande jacka som är täckt av ett mörkgrått mönster, och en svart skjorta under. Det 

sticker upp lite vit och svart spets från skjortkragen, som går upp en bit på halsen. 

 C står upp bakom, lite till höger om, B, så att överkroppen syns i bild. Bilden skär precis över C:s 

ögonbryn, men svarta testar av hår kan ändå skymtas ovanför ögonen. Hans huvud är vänt snett ner 

åt vänster med ett örhänge i det öra som syns. De sminkade ögonen tycks blunda eller se ned på B då 

hans ganska stora vänstra hand hålls för och täcker B:s ögon och näsa. På handens ovansida syns 

ådror, annars är handen väldigt slät. En slags bred svart choker i tyg omsluter halsen och nedanför 

den syns en bit naken hud eftersom han bär en vit sidenblus med djup V-ringning, under den beige-

blommiga kavajen.  

 I bakgrunden syns bland annat en stor tavla med guldram som ramar in B och C, nästan som för 

att förtydliga fokus på C:s hand som täcker B:s ögon. I guldramen, bakom B och C, skymtar en antik 

målning, och högt upp i bilden, placerad på målningen verkar det som, hänger en fyrkantig 

genomskinlig platta med ljusrosa lysande neonbokstäver på. Detta ger ett rosaliknande kallt sken 

över hela bilden så att ansiktena blänker och håren blänker rosa på vissa ställen. 

 D:s halva överkropp sitter också i soffan men är lite vänd åt vänster, till höger i bilden och till 

höger om B och C. Vänsterarmen verkar stödja sig på soffkanten. Hans hår är ljust persikofärgat med 

liknande frisyr som de andras, fast en mittbena med hårtestar som lockar sig lite åt sidorna. Hans 

 Se materialdelens fotnoter för referenser.17
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sminkade ögon blickar allvarligt men sensuellt mot kameran, och den halvöppna munnen blänker. En 

vit sidenrosett syns vid hans vita skjortkrage. Han har annars en svart kavaj på sig med ett mönster 

av rosa rosor och gröna blad. 

 Nedanför D:s rosett syns E:s halva ansikte i bild, med blont hår liknande A:s och B:s frisyrer, 

men håret är inte lika blankt utan lite mer vågigt. Eftersom E:s huvud syns under D:s huvud sitter 

han möjligtvis på golvet och det öga som syns ser in i kameran. 

 Endast C gör en aktiv handling då han täcker B:s halva ansikte med sin hand, vilket också är en 

fysisk beröring. C är även den som kan ses som överlägsen de andra då han är positionerad över de 

andra, som också är passiva då de sitter ned. 

6.1.1.2 Bild 2: B, E & F 

Endast överkroppar syns. 

 B är placerad ståendes precis i mitten av bilden. Han har en mörkblå kavaj i krossad sammet och 

en svart djupt V-ringad blus under som visar naken hud och halsmuskler som spänner sig, men 

avbryts av en rödrosa- och svartmönstrad bred choker i tyg. Från vänsterörat dinglar ett örhänge. B 

lägger huvudet åt högra sidan och gör en rörelse med högra armen och handen, så att handledens slut  

placeras över högra ögat. En ganska stor ring med en genomskinlig sten sitter på ringfingret. Hans 

mörkgråa frisyr har en snedbena där håret går åt höger och täcks lite av högra handens placering. Det 

ögat som syns är sminkat med en sotning och tittar in i kameran med en sexuell blick, och ovanför 

syns ett skarpt ögonbryn. Munnen med rosa läppar är halvöppen och vita tänder skymtar. Runtom  

B:s huvud skiner något ovalt-liknande i ett lätt gult ljus, som kan tolkas som en port i bakgrunden. 

 E:s kropp står en bit bort, bakom B, till vänster och lite mer oskarp. Huvudet är mer vänt åt höger 

än kroppen, så att endast vänsterhalvan av ansiktet syns så att spända muskler skymtar vid halsen. 

Han håller huvudet lite nedåt och tycks se ner mot golvet, med munnen halvt öppen. Han har blont 

hår och skarpa ögonbryn. Kläderna består av en svart, rak, paljettkavaj med en svart V-ringad prickig 

skjorta under. Armarna hålls neråt, längs kroppen. 

 F är också lite oskarp i bilden då han står en bit bort från, och bakom, B, men befinner sig till 

höger i bilden. Han har ganska breda axlar och bär en svart kavajliknande jacka med en V-ringning. 

Hans gråblonda frisyr med snedbena är kortare än de andras. I högerörat syns ett örhänge. Ansiktet är 

vänt mot kameran och hans blick betraktar åskådaren. Munnen är stängd och läpparna är stora och 

vid halsen skymtar ett adamsäpple. Armarna hålls neråt, längs kroppen. 

 Bakgrunden är ljus med antika marmorpelare. Bakom E och F står vardera stora antika 

mörkbruna speglar, och i spegelns reflektion bakom E skymtar en skulptur som liknar en djävul. 
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6.1.1.3 Bild 3: A 

Placerad precis i mitten av bilden syns nästan hela A:s överkropp. Han står framför samma bakgrund 

som i den första bilden som presenterades, bara lite längre fram i miljön verkar det som. Neonskylten 

är dock borta nu och istället skiner ett dagsljus in från vänster sida, vilket gör att tavlan bakom A 

syns bättre. Motivet liknar nästan en ängel som tar hand om en halvnaken medvetslös manskodad 

kropp. A:s kropp med ansikte är positionerad rakt fram mot åskådaren. Han bär en vinröd bred 

choker i tyg runt halsen och en romantisk krämvit skjortblus med olika svarta tecknade motiv på, till 

exempel ett gammalt hjul på överkroppen och rosor med blad på axlarna. Den släta vänsterhanden 

med pekfingret, som bär en stor silverring, sträcker sig mot hans öppna mun så att pekfingrets spets 

rör vid tungan där något grönaktig syns. De lätt sminkade ögonen tittar rakt in i kameran med en 

sensuell spänd blick. I öronen syns många silverörhängen. Håret är ljusbrunt, i en frisyr med en lugg 

som ligger välkammad lätt snett åt höger och slutar strax ovanför ögongloben. 

6.1.1.4 Bild 4: B 

Med ett lätt grodperspektiv placeras B:s byst precis i mitten av bilden, han står rakt fram mot 

kameran. Bakgrunden är väldigt suddig men det verkar som att kristallkronor lyser. B bär samma 

kläder som på den första bilden som presenterades, men nu syns det tydligare att kavajen är svart 

med ett vävt grått mönster och passformen markerar hans axlar. Huvudet lutas lite bakåt och hans 

händer korsar varandra då de placeras vid halsen ovanpå skjortkragen där de med ett brett grepp 

verkar dra och trycka båda pekfingrarna längs halsens hud, där ett adamsäpple skymtar under 

pekfingrarna. På två av händernas fingrar syns ganska stora guldringar och från öronen dinglar 

många silverörhängen. Ansiktet har en njutningsfull min med en halvöppen lätt rosafärgad mun och 

svart sotade, blundande ögon. Håret är grått och slutar vid de markerade ögonbrynen och precis 

ovanför öronen. 

6.1.2 Diskussion 

Genom presentationen av de sydkoreanska stylade kropparna i bilderna tolkar jag att de visar upp det 

sydkoreanska maskulinitetsidealet kkonminam. Kropparna visas upp som mjuka, med en 

romantiserad betoning, i form av unga smala sminkade popstjärnor med slät, ljus hy och silkeshår, 

vilket stämmer in på Jungs (2010, s. 297) och Shins (2013, ss. 98-99) beskrivning av kkonmninam. 

Även fysisk beröring av kropparna, antingen på sig själv eller på andra, och sexuella och sensuella 

blickar mot åskådaren sker i bilderna, vilket bekräftar Shins (2013, s. 98) beskrivning av 

kkonmninam som utmärks med ömhet och ett sexualiserat beteende. Jag kan då på ett sätt tolka det 

som att kropparna visas upp på ett objektifierande vis och att deras egna blickar ska locka in 
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åskådare att sexualisera dem. Likt både Shin (2013, s. 99) och Maliangkay (2013, s. 45) påpekar så 

behöver inte åskådaren av kkonminam vara en specifik person, utan det är fritt fram som mottagare 

av bilderna att bli subjektet som tittar på dessa kroppar som då kan bli till objekt.  

 Om idealets ursprung härleds med hjälp av Maliangkay (2013) och Shin (2013) till den japanska 

mangagenren Yaoi, kan kkonminam-kropparna i musikvideons bilder först tolkas som att de är 

menade att utföra överskridande, icke-heteronormativa, sexuella praktiker och estetik. Men då 

ursprunget Yaoi är skrivna av kvinnor, för kvinnor (Shin 2013, s. 99) omtolkar jag att de manliga 

kropparna i bilderna från musikvideon istället kan utspela en homoeroticism för den kvinnliga 

blickens begär. Därmed visar kropparna upp androgyna genus- och sexualitetsuttryck för att behaga 

ett heteronormativt begär och ”det andra könet”. Heteronormativiteten genomsyrar hela Sydkorea då 

homosexualitet inte riktigt har en social exisens (Seo 2001, s. 66), vilket leder till att jag då tolkar att 

kropparnas konstruktion av kkonminam i musikvideons bilder kommer ur ett heterosexuellt 

genusideal. Detta kan då med hjälp av Shin (2013, s. 99) innebära något positivt för kvinnor, som 

alltid annars sexualiseras och objektifieras, att således få egen agens över sina begär och bli subjektet 

som betraktar och åtrår kropparna i musikvideons bilder.  

 Jag tolkar det som att det inte finns någon koppling mellan kropparnas konstruktion av genus i 

musikvideons bilder och den sexuella identiteten i en sydkoreansk kontext, då homosexualitet och 

sexualitet inte har reflekterats över i stort eller gjorts någon medveten forskning kring i Sydkorea 

(Seo 2001, s. 66). De sexuella identiteterna i bilderna framstår då som ”naturligt” givna; obligatorisk 

heterosexualitet, då ingen annan sexualitet ”existerar” i Sydkorea. Heteronormativiteten kan bland 

annat återfinnas i Seos (2001, s. 76) beskrivning av hur den heterosexuella familjen hålls intakt då en 

persons individuella ekonomiska försörjning vilar på dessa strukturer, som enligt min förståelse 

innebär att homosexualitet och homosexuella identiteter då hamnar utanför i samhället om 

människor öppet skulle komma ut som homosexuella i Sydkorea.    

 Att kropparna på bilderna från musikvideon skulle förstås att uppvisa något annat än en 

heterosexualitet i Sydkorea är därför inte troligt. Om personerna i bilderna skulle vara homosexuella 

finns det antagligen minimala chanser att de skulle komma ut i offentligheten med tanke på 

Mellerstedts och Stillmans (2013, s. 215) beskrivning av sydkoreaner de mött som inte lever öppet 

med sina normöverskridande sexualiteter inför föräldrar eller på arbetsplatser, samt den kända 

skådespelaren som öppet kom ut som homosexuell i Sydkorea och de fatala konsekvenser som det 

gav med sig. Sydkoreanska mäns maskulinitet är mjukare med mer feminina egenskaper nu än 

tidigare, vilket kropparna i musikvideons bilder visar på och kan beskrivas som androgyna likt Oh 
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och Oh (2017) gör, men det betyder alltså inte att männens genus och sexualitet i bilderna korrelerar 

med något icke-heteronormativt eller sexualitetsöverskridande i en sydkoreansk kontext. 

 Kropparna i bilderna visar på en tydlig exklusivitet, med kläder, smycken, smink, perfekta 

frisyrer och hy, och med bakgrunder som liknar ett renässansslott eller ett antikt museum. Detta 

tolkar jag som ska föreställa att dessa kroppar lever ett rikt liv. Även att de tar hand om och bryr sig 

mycket om sitt yttre med en feminin framtoning, då inte ett skäggstrå eller andra skavanker finns i 

närheten. Detta kan tolkas innebära att inte bara kvinnor kan eller bör sträva efter len hy, mycket 

accessoarer, smink eller välvårdade, färgade frisyrer. 

 Med tanke på att musikvideor är en strategi för att sälja en produkt (Kim 2015, s. 195) och att det 

är publikens önskemål som påverkat den sydkoreanska maskuliniteten (Jung 2008, s. 4), kan dessa 

kroppars estetik i bilderna tolkas gestalta androgyna och sexualiserade uttryck som en 

marknadsföringsstrategi för att kapitalisera på musikvideon och sin musik. Detta kan även kopplas 

ihop med hur idealet kkonminam har kritiserats för sin kommersialism (Shin 2013, s. 99). Då ett 

inflytelserikt band som BTS presenterar denna exklusiva livsstil och yttre i en musikvideo och med 

tanke på att reklam och tv glorifierar vackra pojkar (Jung 2010, s. 297), påverkas mottagaren av 

dessa bilder vilket leder till att män uppmuntras följa detta ideal, likt Maliangkay (2013, s. 57) och 

Shin (2013, ss. 98-99) påpekar. Precis som med mangan Yaoi, vilken konsumentkulturen 

uppmärksammade för att det fanns en sådan stor kommersiell potential i dess popularitet hos unga 

tjejer (Shin 2013, s. 100), kan kropparna i bilderna tolkas presentera kkonminam för att strategiskt 

rikta sig mot en heterosexuell publik där kvinnor ska begära dem och idealet, medan män ska sträva 

efter att se ut som dem och idealet. Maliangkay (2013, s. 57) skriver att en ökad social status medförs 

om man kan leva upp till idealet, vilket i sig inte är märkligt om idealet främst utgörs av rika 

populära popstjärnor såsom i musikvideons bilder. Att konsumera skönhetsprodukter och plastkirurgi 

för att leva upp till kkonminam (Shin 2013, s. 98) har då blivit nödvändigt i jakt på arbete och partner 

i Sydkorea (Maliangkay 2013, s. 57) vilket jag förstår innebär att en hög press på att erhålla ett gott 

ekonomiskt kapital och en ungdomlighet finns i det sydkoreanska samhället. Jag kan då tolka det 

som att kropparna i musikvideons bilder bidrar till att genusnormer kring hur kroppar ska se ut 

avsmalnar allt mer och att den generella utseendehetsen kan öka. 

 ”Manligheten” och mannens samhällsposition under den tidigmoderna eran i Östasien, som inte 

hotades av en mjukhet eller ett homosexuellt beteende (Taga 2005, ss. 2-3), kan förstås existera till 

viss del än idag i Sydkorea, förutom det homosexuella beteendet som den västerländska katolska 

kyrkan hann etablera sin negativa syn mot (Norrhem et al. 2015, s. 160). Könsrollerna i Östasien 

påverkades då mest av konfucianismen (Taga 2005, s. 2). Men eftersom denna lära fortfarande 
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genomsyrar Sydkorea (Månsson u.å.) och då Sydkorea har en patriarkal ideologi (Hoffman 1995, s. 

115) tolkar jag att mannens dominanta samhällsposition inte går förlorad även om manliga kroppar 

visas upp som i musikvideons bilder och objektifieras av kvinnor. 

 Eftersom sydkoreaner även ser kvinnor och män som mer närliggande kategorier än som 

polariserade motsatspar (Hoffman 1995, s. 131), kan jag tolka det som att ett uppvisande av 

androgyna uttryck i Sydkorea, likt kkonminam i musikvideons bilder, inte kopplar ihop den feminina 

delen hos uttrycket med att vara kvinna. Jag kan tolka det som att femininitet och maskulinitet inte 

har ett lika starkt samband till specifikt kvinnor eller män och då lättare kan överskrida varandra, till 

skillnad från i Väst där könskategorierna är väldigt polariserade som kvinna/femininitet och man/

maskulinitet (Laqueur 1990, refererad i Norrhem et al. 2015, s. 25). Samtidigt bör det förstås att det 

sydkoreanska samhället inte feminiserar män som kropparna i bilderna, utan, som Kim Yong-hee 

(refererad i Jung 2010, s. 297) poängterar, att kvinnliga och manliga identiteter snarare har 

hybridiserats och dekonstruerats.  

 Detta kan förklaras närmare med Maliangkays (2010) beskrivning av hur machoidealet delvis 

skiftade till det mjukare maskulinitetsidealet på grund av ilskan kvinnor känt för sin 

andrahandsstatus under finanskrisen. Kvinnors röster hördes då och bidrog till att 

maskulinitetsidealet skiftade. Men kvinnorna hade aldrig varit en bidragande faktor om det inte fanns 

ett motiv av ekonomisk vinning menar jag, likt Yaoi-mangans popularitet hos unga tjejer som 

uppmärksammades av konsumentkulturen och samtidigt förkastades av Sydkorea. Kvinnor blev då 

ett motiv för att sälja in kkonminam tolkar jag det som. Med detta förstås hur kapitalistiska krafter 

kan styra genus- och sexualitetsideal i Sydkorea och uppkomsten av kkonminam. Således ges ännu 

en förklaring till att det inte är normavvikande att uppvisa androgyn estetik likt kropparna gör i 

musikvideons bilder, då gruppen kan kapitalisera på det. 

 Jag vill också påpeka att den androgyna estetiken som framställs av kropparna i bilderna inte 

behöver korrelera med att identifiera sig som androgyn. Jag vill därmed inte ha sagt att subjekten till 

kropparna inte kan uppleva en icke-heteronormativ sexualitet eller genus för att Sydkorea är ett 

heteronormativt patriarkalt land. Då cross-dressing för manliga K-popartister innehar en viss 

queerhet och kan finnas en njutning i att utföra (Oh och Oh 2017, s. 23), kan jag även tolka att 

kropparna i musikvideons bilder konstruerar kkonminam på liknande vis. Att leva ut en androgyn 

estetik likt i musikvideon (även om det bara är i marknadsföringssyfte) kan därmed ligga närmare att 

utföra något queert än något heteronormativt. Om kropparna i bilderna konstruerar ett 

maskulinitetsideal (kkonminam) som alla heterosexuella män bör sträva efter i Sydkorea, för att nå en 

högre social status, tolkar jag det som att det androgyna uttrycket blivit en norm och därmed inget 
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som kan uppfattas som heteronormativt motstånd eller avvikande i samhället. Men för subjektet själv 

skulle det alltså kunna upplevas som könsöverskridande, och därmed queert, i att konstruera 

kkonminam om det finns en skillnad i hur subjektet annars konstruerar genus. Detta kan då resultera i 

en njutning som jag förstår, och kan innebära att subjekten i bilderna från musikvideon således kan 

få en ny inblick kring sitt genus och sin sexualitet. 

 Med tanke på att kropparna har en sådan vit hy och har placerats in i bilder med västerländska 

bakgrunder; tavlor som ger bibliska referenser och en staty som påminner om djävulen, samt pelare 

och ramar vilka skapar associationer till antika Grekland, kan ett samband göras till det västerländska 

androgynidealet som vilar på kristna och grekiska traditioner av androgynen (Holmqvist 2017, s. 

112). Androgyni kommer från grekiskan och innebär en kombination av maskulina och feminina 

drag (Huang 2013, s. 134) vilket kan tolkas att kropparna i bilderna framställer. Exempelvis smink, 

smycken, spets, volanger, slät hy, stora mjuka läppar och chokers, men också rörelserna/handlingarna 

i bilderna, kan kopplas till en femininitet.  

 Samtidigt har kropparna raka former med kavajer och exempelvis korta frisyrer, lite större ringar 

på fingrarna, adamsäpplen, breda axlar och händer, och vissa muskler och ådror som syns vilka kan 

kopplas till en maskulinitet. Genom en sammansmältning av manligt och kvinnligt ansågs 

androgynen förr vara fulländad och en helhet, där dessa två kompletterande varann och befann sig i 

en jämn balans (Holmqvist 2017, s. 120). Om detta kopplas ihop med Hoffmans (1995, s. 131) teori 

om att män och kvinnor ses som mer närliggande kategorier i Sydkorea än i Väst, kan kropparna i 

bilderna då tolkas leva upp till det västerländska androgynidealet. Eftersom K-pop påverkas av Väst 

och en globalisering påverkat den sydkoreanska maskuliniteten (Jung 2008, s. 4), kan jag tolka det 

som att det kkonminam som kropparna i bilderna gestaltar, har influerats av just det västerländska 

androgynidealet.  

 Den romantiska androgynen förklaras också av Holmqvist (2017, s. 121) som överjordiskt 

vacker, änglalik och oskuldsfull vilket kropparna i bilderna definitivt kan representera, men med 

tanke på de sexuella och sensuella blickarna mot kameran samt de fysiska elementen kan kropparnas 

oskuldsfullhet ses som bristfällig. Samtidigt kan deras vackra uppståndelse inte styra att åskådarna 

sexualiserar deras yttre och handlingar, därmed kan istället åskådarna tolkas bli de som inte är 

”oskuldsfulla”, medan kropparna behåller sin ”renhet”. Detta för oss således vidare till den 

västerländska blicken på dessa kroppar och K-pop. 
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6.2 Västerländsk reception och kontext 

Nedan följer de tre teman som koderna från studiens urval bildat enligt vald metod. I varje temadel 

presenteras först urvalets koder för att sedan diskuteras i samband med valda teorier. Temadelarna 

kommer även att sammankopplas. 

6.2.1 Tema: Njutning av BTS yttre och dans 

Vid två olika tillfällen betraktar ”Pewdiepie” BTS yttre och dans och slänger bak huvudet och 

utbrister i ett ”Aahh”, vilket jag uppfattar och tolkar som njutningsfullt. 

 ”Pewdiepie” nämner att han älskar BTS för hur de dansar och undrar hur de kan få dans att se 

coolt ut då han menar att dans annars är det töntigaste i universum. Senare jämför han BTS med det 

han kallar ”the UK version”; boybandet One Direction, som enligt honom inte dansar för att de är för 

”coola” då ingen kan dansa så som BTS dansar. ”Pewdiepie” vill även älska BTS för att de är ”God 

damn beautiful” och påpekar hur coola deras kläder är vilket inte är rättvist enligt honom. Senare 

menar han att gruppens medlemmar individuellt sett inte är så attraktiva, men tillsammans i grupp så 

händer något märkligt och de blir sju gånger mer attraktiva vilket han avslutar med ”it’s not fair”. I 

samma stund som han börjar se på musikvideon till låten ”Blood Sweat & Tears” tar han genast 

tillbaka påståendet om att gruppens medlemmar individuellt sett inte är attraktiva. 

6.2.1.1 Diskussion 

Genom min tidigare diskussion om att kropparna i musikvideon ”Blood Sweat & Tears” kan kopplas 

till ett västerländskt androgynideal, att kropparnas hy är ljus, uppvisar en delvis västerländsk 

klädestetik och att K-pop rymmer mycket västerländska influenser, kan det tolkas vara lättsmält för 

”Pewdiepie” att se på BTS kroppar då mycket går att relatera till i hans västerländska kontext. 

Kropparna uppvisar inte något så pass avlägset att det blir någonting annorlunda som han skjuter 

ifrån sig, utan det blir istället något ”coolt” och attraktivt för honom. Jag kan då tolka det som att det 

finns en njutning för ”Pewdiepies” västerländska blick att se på BTS yttre och dans, vilket också kan 

förstås i hans njutningsfulla ”Aahh” då han betraktar BTS. ”Pewdiepie” nämner också upprepande 

gånger hur bra dem dansar och jämför med det han anser är en brittisk version av BTS som inte 

dansar, vilket kan antyda på att BTS uppvisar något annorlunda än vad den västerländska blicken 

vanligtvis ser, möjligtvis en annan sorts maskulinitet.  

 Eftersom Europa och USA separerade manligt och kvinnligt alltmer under 1800- och 1900-talen 

där kyrkan och bibeln inte tillät könsöverskridande aktiviteter (Laqueur 1990, refererad i Norrhem et 

al. 2015, s. 25), förstås att kvinnligt och manligt är polariserade dikotoma kön som inte så lätt eller 

oproblematiskt beblandas i Väst. Connell (2008, s. 117) menar även att en femininitet hos en man i 
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Väst placerar honom i botten av mäns genushierarki. De upprepande replikerna ”It’s not fair” om 

BTS attraktivitet, dans och kläder kan således tolkas att innebära en avundsjuka och/eller en längtan 

till en mjukare maskulinitet än de västerländska maskulinitetsnormer och könsroller som råder. Jag 

kan då med hjälp av Oh (2015, s. 74), tolka att det västerländska subjektets njutning av att se på 

BTS, som konstruerar androgyn och otydlig maskulinitet, kan resultera i funderingar där könsroller 

omdefinieras och/eller tillåtas fantisera om något utöver de rådande maskulinitetsnormer som 

dominerar i Väst. En ökad globalisering av K-pop med sydkoreansk androgyn maskulinitet kan 

således influera och förskjuta västerländska polariserade könsroller och därmed dekonstruera 

maskulinitetsnormer på liknande sätt som skett i Sydkorea, med hänvisning till Jung (2008, s. 4). 

6.2.2 Tema:”Gay” & sexuella anspelningar 

”Pewdiepie” pausar BTS musikvideo till låten ”Not today” och säger ”If you haven’t creamed you’re 

pants already then I don’t know what you’re doing here”. Han påpekar också hur deras 

danskoreografier får honom att ”feel things as a man that I didn’t know I was capable of feeling”. 

Han menar att det får honom att ifrågasätta hans själ, hans sexualitet och hela hans väsen. Han 

tillägger även ”Who am I Why am I here and why did my dick inflate a little bit it’s never done that 

before my God”. Senare, när han sett musikvideon till ”Blood Sweat & Tears” i cirka femton 

sekunder säger han ”I like men now this just in I like men now”. Lite senare ser ”Pewdiepie” på BTS 

musikvideo till låten ”Spring day” och påpekar att låten är ganska bra och avslutar meningen med 

”it’s pretty…I’m not gonna lie it’s pretty gay”. Han säger sedan att detta är en av de mest patetiska 

videor han gjort och menar att ”clearly anyone else reacting to K-pop is like ’well this is pretty gay’ 

me reacting to K-pop ’Well I’m gay’”. 

6.2.2.1 Diskussion 

Genom ovanstående presentation kan det tolkas som att ”Pewdiepie” attraheras av och begär BTS 

kroppar utifrån deras yttre och dans i musikvideorna han ser på, och därmed börja ifrågasätta sin 

egen sexuella läggning. Norrhem et al. (2015, s. 160) menar att homosexualitet och heterosexualitet 

har en skarp skiljelinje i den västerländska kulturen och att gränsen inte varit lika flytande som i 

andra kulturer. Detta kan ge en förklaring till varför ”Pewdiepie” snabbt förflyttar sig från 

heterosexualitet till homosexualitet då han ser på BTS kroppar. Jag förstår det som att ”Pewdiepie” 

inte bara kan uttrycka ett begär efter eller en attraktion av de manliga kropparna, utan han måste 

genom det nyupptäckta begäret omvärdera hans preferenser (”I like men now”) och således benämna 

det som en sexuell läggning (”Well I’m gay”).  
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 I min analys av bilderna från musikvideon kom jag fram till att kropparna konstruerar 

maskulinitetsidealet kkonminam, vilken Kim Yong-hee (refererad i Jung 2010, s. 297) menar kan 

tillfredsställa flera mänskliga begär då både femininitet och maskulinitet framställs. Därmed kan det 

tolkas bli lättare för ”Pewdiepies” västerländska heteronormativa blick att begära manliga kroppar 

som inte bara uttrycker en maskulinitet. Att könsuttryck och homosexuellt uttryck blev nära 

sammankopplade i Väst under 1900-talet (Norrhem et al. 2015, s. 160) kan då ytterligare förklara att 

uppkomsten av ”Pewdiepies” begär efter de manliga kropparna beror på deras feminina attribut som 

ofta kopplas samman med en homosexualitet i en västerländsk kontext. Det täta sambandet mellan 

könsuttryck och homosexualitet i Väst förstår jag också kan vara en anledning till att ”Pewdiepie” 

med lättsamhet uttrycker en koppling mellan homosexualitet och BTS/K-pop. Jag kan tolka det som 

att ”Pewdiepie” använder sig av sexualitetsöverskridande verbala uttryck med  sådan lätthet eftersom 

Väst har en begreppsram för vad homosexualitet innebär med en längre historia och social legitimitet 

till skillnad från Sydkorea (Seo 2001, ss. 65-66).  

 När ”Pewdiepie” inte upplever BTS som lika coola tolkar jag det som att han beskriver deras 

låtar och musikvideor som ”pretty gay” istället. Genom att uttrycka sig på detta sätt förstår jag att 

”Pewdiepie” avmaskuliniserar BTS då dem i detta läge är för feminina enligt västerländska normer, 

vilket även kan förklaras som att ”Pewdiepie” uppfattar BTS beteende som hotfullt mot den 

västerländska maskuliniteten (Hübinette och Tidervall 2012, s. 150). Uttrycket ”pretty gay” i en 

negativ aspekt om sydkoreanska mäns låtar och musikvideor är därmed riskabelt då det inte bara kan 

tolkas som ett uttryck för homofobi utan även kan (re)producera bilden av (främst) nordost- och 

sydostasiatiska män som löjliga, mesiga och ömkliga (Hübinette och Tidervall 2012, ss. 147, 150). 

Jag kan då förstå att det uppstår en fin linje mellan ”gay” i en positiv aspekt och ”gay” i en negativ 

aspekt, alltså mellan att ”Pewdiepie” själv får definiera sig som ”gay” och att det kropparna utspelar 

och sjunger är ”gay”. 

 Att ”Pewdiepie” själv kallar sig ”gay” och att påstå att han nu gillar män när han ser BTS 

kroppar kan också tolkas ske med lätthet i en västerländsk kontext då han inte riktigt riskerar sin 

egen heteronormativitet eller maskulinitet. Jag kan förstå detta via Eng (2001, ss. 1-3) som tar upp 

hur Väst ser sig själv som stark och maskulin samtidigt som Öst, alltså Orienten, ses som det 

motsatta; svag och feminin. I koppling till Engs teori om ”racial castration” samt hans 

psykoanalytiska läsning av ”Madame Butterfly”, kan det tolkas som att BTS aldrig riktigt blir 

fullständiga män i ”Pewdiepies” vita västerländska ögon med deras femininitet, och när han då åtrår 

dessa sydkoreanska män så förloras inte hans vita manliga heterosexualitet. BTS är ändå så pass 

”coola” att de överlag kommer undan med sina feminina drag vilket ”Pewdiepie” ändå kan känna en 
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avundsjuka inför. Exempelvis beundrar heterosexuella män kkonminams fysiska manlighet (Shin 

2013, ss. 98-99), och med det kan jag förstå att ”Pewdiepie” både begär BTS kroppar, med tanke på 

det som presenterats tidigare, samtidigt som han vill vara dem. Men om han själv skulle anamma att 

praktisera BTS androgyna estetik kan det i en västerländsk kontext upplevas som att riskera sin 

maskulinitet och heteronormativitet och något ”gay” till skillnad från att bara begära de androgyna 

sydkoreanska kropparna och kalla sig själv ”gay” då denna risk inte är lika stark. 

6.2.3 Tema: ”It’s not fair” & född i fel land med fel hy 

”Pewdiepie” påpekar ofta ”it’s not fair” i materialet angående BTS dans, kläder och attraktivitet. När 

han tittat på musikvideon till ”Not today” säger han ”I was born in the wrong country damn you 

Sweden”. I sista delen av transkriberingen påpekar han åter igen ”it’s not fair”, två gånger och säger 

sedan ”Why was I born with this swedish skin” och fortsätter med att han ska starta ett eget K-

popband från och med nu som ska heta ”A.S.S”. 

6.2.3.1 Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag även att ta upp mycket av det som tidigare diskuterats, men här i relation 

till exotisering; alltså samverkan mellan genus, sexualitet och ras.  

 Genom denna presentation kan förstås att ”Pewdiepie” inte bara är avundsjuk på och begär BTS 

utifrån hur bra de är på att dansa eller hur attraktiva de är, utan även en frustration över att han vill 

besitta deras ursprung och hud. Utifrån Lundströms (2012, s. 196) benämning ”rasifierat begär” kan 

jag tolka att ”Pewdiepies” begär och avundsjuka över BTS kroppar är ett västerländskt begär av den 

Andre som inrymmer en kombination av lust och fara, vilket kopplas till en förväntning av 

kropparnas rasifierade autenticitet som då får en speciell attraktionskraft. I och med att BTS kroppar 

till viss del uttrycker en femininitet anser jag att det rasifierade begäret blir mer påtagligt i 

”Pewdiepies” yttringar, som genom att sexualisera kropparna och att begära dem kan 

sammankopplas till att vilja ha det främmande och annorlunda. För även om BTS kroppar till viss 

del kan passera och accepteras i en västerländsk kontext, vilket redogjorts för tidigare, så är de 

fortfarande sydkoreaner och icke-västerländska.  

 Då musikvideor är reklam för att sälja musik (Kim 2015, s. 195) är BTS musikvideor något som 

kan konsumeras för ”Pewdiepie” och Väst. ”Pewdiepies” yttringar och reception av K-pop och BTS 

kan då förklaras med Ahmed (2011, s. 37) som påpekar globaliseringens inverkan på 

konsumentkulturen, där vi nu fritt kan konsumera främlingar. Med hänvisning till bell hooks 

(refererad i Ahmed 2011, s. 39), konstrueras BTS etnicitet som något lite ”exotiskt” och främmande 

för Väst, men inte för annorlunda då dem och K-pop inrymmer västerländska influenser. 
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  Bhattacharyyas (refererad i Lundström 2012, s. 204) varufiering där icke-vita etniciteter genom 

underhållningskulturen och konsumtionskulturen i Väst blivit till ”exotiska” varor i den globala 

populärkulturen kan förklara hur en kommersialisering av BTS musikvideor i Väst kan fylla en 

funktion som främmande och ”exotiskt” i kontrast till den europeiska självbilden. Även den svaga 

och feminina föreställning som Väst har av Öst, som tidigare nämnts, kan kopplas samman med 

exotismen, där jag kan tolka att Väst som stark och maskulin då undermedvetet tillåter sig att 

exotisera och konsumera sydkoreanska K-popartister. Jag tolkar det som att ”Pewdiepies” yttringar 

på ovanstående vis i en västerländsk kontext, generellt inte upplevs som något problematiskt eller 

”farligt” eftersom han ändå beundrar och är avundsjuk på BTS estetik och deras dans, samt begär 

dem; han vill vara som dem och han vill ha dem, vilket kan ses som något positivt.  

 Denna tillräckliga ”annanhet” och ”skillnad” som Väst konstruerar att BTS kroppar, främlingen, 

”har”, kan då konsumeras av den västerländska konsumenten ”Pewdiepie” och liva upp hans egen 

västerländska ”tråkiga” kultur. Till exempel kan detta förstås i ”Pewdiepies” frustration över hans 

svenska hy och ursprung som sedan övergår till att han ska starta sitt eget K-popband. Likt Ahmed 

(2011, 35) beskriver kan han då konsumera det som associeras med sydkoreansk kultur och nästan 

bli främlingen själv, men aldrig fullt ut. Han kommer inte heller då, menar jag, att riskera sin egen 

vithet, men däremot, som tidigare nämnts, kan han riskera sin maskulinitet i en västerländsk kontext 

om han skulle konstruera kkonminam likt BTS och många andra manliga K-popartister.  

 ”Pewdiepies” konsumtion av BTS kroppars ”annanhet” och ”skillnad” kan således förstärka eller 

utmana grunden för ett ”vi och dem”-tänk, förstås med Ahmed (2011, s. 38). Genom ”Pewdiepies” 

begär av BTS dans, estetik och attraktivitet kan han delvis utmana gränser men han kan då även göra 

skillnaderna starkare i ett ”rasifierat begär” och exotisering. Exempelvis kan den asiatiska mannen 

genom Gottzén (2013, 23) förstås placeras i en marginaliserad position av ”Pewdiepies” 

västerländska blick, då dessa K-popstjärnors uppmärksamhet av Väst inte påverkar att enskilda 

asiatiska män i Väst får det bättre och inte upplöser den vita överordnade maskuliniteten. Om 

sydkoreanska mäns kroppar lättsamt kopplas till en femininitet och sedan homosexualitet, och blir ett 

rasifierat begär för den västerländska blicken, kan detta istället innebära att asiatiska män bosatta i 

Väst utsätts för en större marginalisering menar jag, samtidigt som de också hamnar i en 

underordning i mäns genushierarki i koppling till Connell (2008, ss. 116-117). 
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7. SAMMANFATTNING & SLUTSATS 

Jag har i den här studien undersökt hur manliga K-popartisters kroppar konstruerar genus och 

sexualitet i bilder från en musikvideo. Det har visat sig att kropparna konstruerar det sydkoreanska 

maskulinitetsidealet kkonminam i bilderna, vilket kan förklaras som en mjukare maskulinitet där 

feminina och välpolerade estetiska uttryck är vanliga i kombination med ett sexualiserat beteende. 

Således kan kropparna i bilderna lätt objektifieras och kan leda till att vem som helst kan sexualisera 

dessa kroppar. Men i en sydkoreansk kontext förhåller sig femininitet och maskulinitet rätt så icke-

polariserade till varandra vilket betyder att de manliga kropparna i mitt material, med feminina 

attribut, inte kopplas till en homosexualitet som det däremot lätt görs i Väst. I Sydkoreansk kultur 

finns det inte riktigt någon referensram för homosexualitet som begrepp, då det saknas 

sexualitetsforskning och historia överlag om homosexualitet och på grund av att samhället är 

uppbyggt på en ekonomi som baseras på heterosexuella familjestrukturer. Därför förstås att 

kropparna i mitt material inte konstruerar något sexualitetsöverskridande eller icke-heteronormativt i 

en sydkoreansk kontext utan konstruerar snarare ett heteronormativt genusideal.  

 Däremot visar kropparna upp maskulinitetsidealet kkonminam i en musikvideo som en 

marknadsföringsstrategi. Då idealet är extremt populärt hos heterosexuella kvinnor som begär dem 

och heterosexuella män som vill vara som dem, kommersialiseras det i exempelvis denna 

musikvideo, så att K-popgruppen kan kapitalisera på sin musik. Ekonomi och kapitalistiska krafter 

kan således förstås styra genus- och sexualitetsideal i Sydkorea, där kkonminams ursprung härleds 

till mangan Yaoi som konsumentkulturen uppmärksammade då det fanns en ekonomisk vinning i 

dess popularitet hos unga tjejer. 

 Jag har även undersökt en västerländsk reception av de manliga K-popartisterna i musikvideor, 

och hur genus, sexualitet och ras då samverkar i den västerländska blicken. Då jag kommit fram till 

att de androgyna sydkoreanska kropparna har en sådan ljus hy och bär en västerländsk estetik, kan ett 

samband till ett västerländskt androgynideal göras vilket gör det lättare för den västerländska blicken 

att betrakta kropparna då dessa inte är allt för främmande. Det finns en avundsjuka och ett begär i 

den västerländska receptionen efter den androgyna, sydkoreanska, manliga kroppen som innehar en 

femininitet till skillnad från de maskulinitetsnormer som råder i Väst. Detta kan leda till något 

positivt där den västerländska publiken kan tillåta sig att fantisera om andra genus- och 

sexualitetskonstruktioner och kan således leda till att influera och förskjuta västerländska 

maskulinitetsnormer.  

 Men det visar sig också att den västerländska blickens begär efter de sydkoreanska kropparna 

lättsamt gör en koppling till homosexualitet. Genom begäret kallar den västerländska receptionen 
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”Pewdiepie” sig själv för ”gay” på grund av kropparnas attraktivitet, men riskerar inte sin egen vita 

heteronormativa maskulinitet på köpet. Så fort de sydkoreanska kropparna blir för feminina, 

avmaskuliniseras dem i den västerländska blicken och blir ”gay” i en negativ aspekt då detta 

uppfattas som hotfullt mot den västerländska maskuliniteten. Således förstås att den västerländska 

receptionen inte heller presenterar något icke-heteronormativt genom att kalla sig själv för ”gay”.  

 Begäret hos den västerländska receptionen kan också förstås ske genom en exotism och ett 

rasifierat begär, då dessa sydkoreanska kroppar ändå representerar något annorlunda och främmande 

för den vita västerländska blicken. Genom en västerländsk reception på K-popartisternas kroppar i 

musikvideor kan den västerländska receptionen konsumera deras ”annanhet” och ”skillnad” och 

nästan bli dem själv, men inte fullt ut då vitheten alltid består. Deras skillnad har en funktion för den 

europeiska självbilden och livar upp den gråa vardagen hos västerlänningen med något ”exotiskt”. 

Väst har i historien gjort sig en bild av Öst, Orienten, till feminin och svag, vilket möjligtvis kan 

ligga undermedvetet hos den västerländska receptionen och påverka att han tillåter sig att konsumera 

och exotisera manliga sydkoreanska artister utan bekymmer. I en västerländsk kontext ses det då 

möjligtvis inte som något problematiskt eftersom receptionen ju vill vara som och begär de 

sydkoreanska artisterna. Problematiken innebär då att det rasifierade begäret efter kropparna och den 

snabba kopplingen mellan dem och homosexualitet, kan leda till att sydkoreanska, och nord- och 

östasiatiska, män som är bosatta i Väst, marginaliseras och underordnas i mäns västerländska 

genushierarki. 

 Genom den här undersökningen har jag fått en större förståelse för hur genus och sexualitet kan 

konstrueras olika inom olika geografiska kontexter. Även om Sydkorea är starkt influerat av 

västerländska ideal så hittas där ett mjukare maskulinitetsideal med feminin estetik, till skillnad från 

hur maskulinitetsideal konstrueras i Väst. I Väst är det mer accepterat med sexualitetsöverskridande 

yttringar med historia och forskning kring homosexualitet till skillnad från Sydkorea.  

 Det som dock bör påpekas är att de geografiska kontexterna ändå innefattar likheter då de båda 

genomsyras av en heteronormativitet (och även homofobi), men som tar sig till uttryck på olika sätt. 

Exempelvis kan det med lättsamhet göras sexualitetsöverskridande yttringar Väst, men accepteras i 

högre grad om man inte riskerar sin egen vita heteronormativa maskulinitet på köpet. Även i 

Sydkorea konstrueras en maskulinitet med feminina estetiska uttryck då det i kontexten inte upplevs 

som något varken köns- eller sexualitetsöverskridande som kan kopplas till HBTQ, utan kropparna 

kommer att upplevas konstruera ett heteronormativt genusideal för omgivningen, även om subjektet 

själv kan uppleva en queerhet i att utföra den androgyna maskuliniteten. 
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7.1 Vidare forskning 

Jag hoppas att denna studie kan bidra till nya insikter i ett fält där det finns relativt lite forskning att 

tillgå. Jag hoppas därmed att vidare forskning sker kring det som studien tagit upp.  

 Då denna studie skrivs har K-pop gjort intåg i Väst under en längre tid, men får nu stor 

uppmärksamhet i USA genom boybandet BTS. Det vore därför av vikt att undersöka och följa upp 

med vidare forskning kring Västs reception av K-popartister i en nära framtid, då K-pop spridit sig 

alltmer i Väst. Anpassar sig K-popindustrin efter västerländska genusideal för att kunna bryta ny 

mark där och utöka Sydkoreas marknadstillgångar? Kan det leda till att Sydkorea förändras och 

utvecklas angående HBTQ? Kommer Väst att influeras av K-popens genus och således transformera, 

dekonstruera och hybridisera maskulinitet och femininitet? Jag hoppas att en ökad globalisering, tack 

vare internet och teknologi, som påverkat att konstruktionen av den sydkoreanska maskuliniteten 

blivit alltmer androgyn (Jung 2011, s. 4), kan förändra och påverka genus- och sexualitetsideal i ett 

positivt avseende, både i Öst och Väst. 
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Bilaga 1. Fyra stillbilder från BTS musikvideo ”Blood Sweat & Tears” i tidsordning 

 

Bild 1: A, B, C, D & E 

 

Bild 2: B, E & F 
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Bild 3: A 

 

Bild 4: B 
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Bilaga 2. Transkriberat urval från ”Pewdiepies” Youtube-video ”My Coming Out Story.” 

1.52 - 6.49 

I videon visas ”Pewdiepies” överkropp till vänster i videon så att åskådaren ser när han pratar, och 

bakom honom i storbild ses början av BTS musikvideo till låten ”Not today”. ”Pewdipie" tittar själv 

på musikvideon i en datorskärm framför sig och har stora hörlurar på sig.  

Han ser på videon i ca 6 sekunder innan han säger (medan videon fortsätter rulla): 

I like how they mix a little bit of English in there it makes me feel more included…appreciate ya 

Han tystnar och fokuserar på musikvideon i ca 6 sekunder då BTS dansar och sjunger innan han 

slänger huvudet bakåt och utbrister med ett vrål ”AAHHH HAA”. Han fortsätter tyst se på videon i 

några sekunder till. Musikvideons kamerafokus hamnar på en av medlemmarna i BTS som börjar 

rappa. 

This guy is my favorite 

Han fortsätter titta tyst på videon i 4 sekunder 

I don’t know how you can make this part look cool like what the fuck are they doing 

Han börjar sjunga med i låten 

Today we will survive……today we will survive 

Han fortsätter tyst titta på videon. BTS börjar dansa igen med kamerans fokus på en av 

medlemmarna som sjunger och ser in i kameran. ”Pewdiepie” ler då och slänger huvudet bakåt och 

utbrister (i vad som låter väldigt njutningsfullt): 

AAhhhh 

Han fortsätter titta tyst i ca en sekund och pausar sedan videon 

If you haven’t creamed you’re pants already then I don’t know what you’re doing here 

Han läser på den pausade musikvideons undertext (som är på engelska) 

Hey crow-tits hand up…is that what they’re saying…hey crow-tits hands up…that’s some good 

lyrics that’s just good writing 

Han sätter igång musikvideon igen och tittar tyst på BTS som dansar och pausar kort därefter 

musikvideon. 

Are they really saying hey crow-tits -skrattar- finally not all these americanized shitty lyrics they…

koreans got the lyrics you know from -sjunger på en annan låt- to the hey crow-tits hands up uh 

amazing amazing honestly the music isn’t really my forte it’s a bit too dance for me okay…The thing 

is I want to love BTS so bad because god damn…number one they’re god damn beautiful… number 

two those choreographies god damn how do they do they do that it makes me feel things as a man 
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that I didn’t know I was capable of feeling…it makes me question my soul my sexuality and my very 

being Who am I Why am I here and why did my dick inflate a little bit it’s never done that before my 

God…number three the visuals are so fucking cool in these videos like they’re incredible 

Han sätter på musikvideon igen och tittar tystlåtet och pausar sedan. 

How do they make dancing look cool…dancing the lamest fucking thing in the universe they make it 

look cool how is that possible it’s not fair man…it should not be like that that’s not…they’re 

cheating 

Musikvideon sätts på igen bakom ”Pewdiepie” som tystlåtet tittar på videon i några sekunder och 

pausar sedan videon. 

It’s like god damn…the thing is like I think…You know you got the UK version which is like 

fucking One Direction or whatever they don’t dance okay they’re too cool to dance because they 

can’t fucking dance like BTS ain’t nobody dances like BTS and let me tell you uh even their clothes 

are cool okay it’s not fair 

Han sätter igång musikvideon igen och tittar tyst. Pausar. 

I was born in the wrong country damn you Sweden…the thing that I realized is…Okay don’t hold it 

against me okay this might hurt…Individually…they’re not that attractive ”a-bup-di-je-bep” but as a 

group this weird thing happens where they just become like ”BAAH” seven times more attractive 

and you’re like ”AHH” it’s not fair it’s just not fair how does that math work 

Ett klipp i videon sker och i bakgrunden bakom ”Pewdiepie” syns nu en närbild på en av 

medlemmarna i BTS i början av musikvideon till låten ”Blood Sweat & Tears”. 

You know that statement about them not being attractive individually 

Musikvideon visas i storbild och ”Pewdiepie” syns inte till. BTS dansar i helkroppsbild och sedan 

byts kameravinkel med fokus på när en av medlemmarna dansar med några andra dansandes i 

bakgrunden. Sedan dyker ”Pewdiepie” upp igen. 

I may have to retract that statement I’ve just seen this video 

Musikvideon till ”Blood Sweat & Tears” sätts igång igen och ”Pewdiepie” tittar i femton sekunder 

innan han pausar videon. 

I like men now this just in I like men now…Also you know to be honest I don’t really like their 

music that much I like the videos cause their so visual 

Musikvideon till låten ”Spring day” av BTS sätts igång i bakgrunden och spelas under tiden han 

pratar: 

And they work really it compliments their music really well…Ah this song I do like quite a bit it’s 

pretty good it’s pretty…I’m not gonna lie it’s pretty gay 
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Han tittar på musikvideon intensivt 

Why am I making this video at this point I made this video originally to try and make fun of K-pop I 

can’t do it 

Han fortsätter att titta på musikvideon och pausar sedan så att en stillbild ur musikvideon visas i 

bakgrunden. 

This is one hundred percent the most pathetic video I’ve ever done clearly anyone else reacting to K-

pop is like ”well this is pretty gay” me reacting to K-pop ”Well I’m gay”  -skrattar- maybe me and 

Jack could do it Jack is coming here this week Jack ugh want to start a K-pop band with me? You 

know both me and Jack moderately attractive men but add us together ”BAH” this could work this 

could work 

9.35 - 10.05  

Bakgrunden (bakom ”Pewdiepies” halvkropp) består av en närbild på Sydkoreas flagga 

It’s not fair it’s not fair Why was I born with this Swedish skin You know what fuck it 

Klipp till att bakgrunden består av en greenscreen 

I’m starting my own K-pop band from now on Fuck YouTube Fuck Buzzed and FUCK ME I got it   

”A.S.S” dyker upp i stora vita bokstäver, heltäckande, över videon 

A Super Sweet…that all you need ass  

Bokstäverna försvinner och ”Pewdiepie” visas igen med en greenscreen som bakgrund 

Thank you for supporting ass is coming ass is coming out I repeat ass is coming it’s gonna take over 

the world with the Swedish K-pop

!39


