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Inledning 

Sångerskan Miley Cyrus slungas på nytt in i populärkulturen i och med hitsinglarna Wreckingball 

och We Can’t Stop. Året är 2013 och det är dags att ömsa skin. För länge har hon släpat på bagaget 

från sin tidigare karriär, och det måste få ett slut. Hon är naken, tatuerad och rakad på sidorna av 

huvudet. ”Kära Miley”, skriver en kvinnlig kollega i ett öppet brev, ”snälla säg nej i framtiden, när 

du blir ombedd att prostituera dig själv.”.1 

Fenomenet Miley Cyrus 2013 måste förstås i relation till hennes tidigare karriär. 2006 sändes det 

allra första avsnittet av sitcom-musikalen Hannah Montana. De följande fem åren skulle hela 99 

episoder komma att visas på Disney Channel. Huvudrollen som den tonåriga popartisten blev 

Cyrus stora genombrott och serien fick ett så enormt genomslag att den så småningom kom att 

bli både datorspel och film.2 

Varje västerländsk flicka i rätt ålder kan nog skriva på om att hon minst en handfull gånger under 

sin uppväxt matats med bilden av den tonåriga popartisten. Hennes ansikte användes för att sälja 

allt från godis, glass och happy-meals till kläder, skor och leksaker. Hannah Montana blev en så 

stor del av den västerländska flickkulturen att Miley Cyrus hade svårt att göra sig ett eget namn. 

I sin bok Rosa – den farliga färgen introducerar Fanny Ambjörnsson oss för det som hon kallar för 

flickrummet. Flickrummet är en sorts mental, samhällelig plats som består av vad man skulle kunna 

säga är hela den västerländska flickkulturen – serien Hannah Montana däribland.3 Precis som alla 

andra barnskådespelare kom Cyrus dock att växa upp. Efter att hon passerat sitt bäst-före-datum 

var det dags för henne att göra karriär som vuxen, men till en början gick det trögt. Hon hade 

blivit en för permanent inneboende karaktär i det rum som Ambjörnsson pratar om – ett rum 

som visade sig allt svårare att hitta ut från. 

I en ny tappning av retorikens kanske mest klassiska teoribildning, partesläran, presenterar Birgitte 

Mral något som hon kallar för primärt ethos. Det primära ethoset skulle kunna sammanfattas som alla 

de förväntningar som finns gentemot en person, då hen träder in i en specifik situation (se vidare 

teori och metod).4 När Miley Cyrus gjorde sitt allra första försök till att uppträda som en vuxen 

                                                           
1 “Sinead O’Conners open letter to Miley Cyrus”, The Guardian, okt. 3 2013, 
https://www.theguardian.com/music/2013/oct/03/sinead-o-connor-open-letter-miley-cyrus, (2018-05-21) 
2 IMBD, “Hannah Montana the Movie”, https://www.imdb.com/title/tt1114677/, (2018-05-21) samt Disney 
Games, “Hannah Montana”, http://www.disney--games.com/hannah_montana.html, (2018-05-21) 
3 Fanny Ambjörnsson, Rosa – den farliga färgen, Stockholm: Ordfront, 2011, s.59-130 
4 Birgitte Mral, ”Genus , status och motståndets retorik – att analysera maktrelationer i språket”, Retorisk kritik: Teori 

och metod i retorisk analys, Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget, 2014, s.245-256 

https://www.theguardian.com/music/2013/oct/03/sinead-o-connor-open-letter-miley-cyrus
https://www.imdb.com/title/tt1114677/
http://www.disney--games.com/hannah_montana.html
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artist gjorde hon det med ett väletablerat primärt ethos och alltså inte helt utan motstånd. Den stora 

massan var ovilliga att släppa greppet om hennes tidigare persona och hon fann sin plats i 

offentligheten villkorad till en mycket begränsad roll. I detta uppstod behovet av en drastisk 

lösning – en lösning som klippte alla band med hennes tidigare offentliga liv och som lämnade 

publiken utav tvivel om att Cyrus i själva verket var så mycket mer än den roll hon spelat. 

Hitsingeln Wreckingball var det som skulle komma att bli startskottet för den häxjakt som utgjorde 

Cyrus offentliga liv från 2013. Det är svårt att säga vad det var som provocerade mest – 

tatueringarna, den delvis rakade frisyren eller att hon var naken. Samtida var hon också aktuell 

med den till och med mer kontroversiella låten We Can’t Stop, i vars musikvideo hon syns posera i 

olika sexställningar, tillsammans med kvinnor såväl som män. Hennes karriär blev snart klassad 

som skandalartisteri och själv ansågs hon vara ett förkroppsligande av det perverst olämpliga – 

ändå hade den obarmhärtiga kritiken ännu inte kulminerat. 

Senare samma år uppger artistkollegan Sinead O’Connor att hon i all välmening tagit sig tid att 

adressera Cyrus i ett öppet brev. Där lyfter hon problematiken med kvinnor som klär av sig för 

kändisskapets skull. I slutändan, säger hon, kan bara ont komma av att exponera sig själv på det 

vis som Cyrus gjort och hon uppmanar därför den yngre sångerskan att säga nej nästa gång de 

ber henne klä av sig. ”De omkring dig har lett dig att tro, eller uppmuntrat dig i din egen tro, att 

det är ’coolt’ att vara naken”.5 

Flera stormiga år följer och Cyrus blir under tiden den nya Lady Gaga – en pervers, osexig och 

rent ut sagt obegriplig gestalt, som lever lika mycket på att skapa rubriker som på sin egen musik.6 

I en artikel pratar hon öppet om att hon är pansexuell och inte ser kön hos sina älskare, bara 

personligheter.7 Samtidigt tar det slut med pojkvännen Liam Hemsworth – en eftertraktad 

sexsymbol sedan sitt medverkande i Hungergamestriologin – och hennes fans bara står och gapar. 

För dem har nu Cyrus verkligen blivit gaga. 

Skandaler och kontroverser avlöser varandra, men så en påskdag är det som att hon plötsligt 

återuppstår från de döda. På sin Instagramsida publicerar hon en lång bildserie med ett 

rosaskimrande påsktema.8 På en bild ser vi henne iförd en djupt skuren klänning, lutandes framåt 

                                                           
5 The Guardian, okt. 3 2013, (2018-05-21) 
6 Lady Gaga – en minst lika känd popartist, verksam ungefär samtida med eller lite innan Miley Cyrus. Mest känd för 
låtar som Telephone, Just Dance samt Bad Romance. Hon har likt Cyrus också gjort stora rubriker genom bland annat att 
vara mycket avklädd på ett ”underligt” vis. Namnet ”gaga” är hämtat från bandet Queens låt Radio Ga Ga. 
7 “Cyrus on her drugaddiction”, The Times, http://time.com/4766858/miley-cyrus-interview-on-sobriety/, (2018-05-
21) 
8 Miley Cyrus, Instagram, https://www.instagram.com/mileycyrus/, (2018-05-21). Bilderna är producerade 
tillsammans med tidningen Vouge och publicerades först här: ”Miley Cyrus easter photoshoot”, Vouge Magazine, mars 
30 2018, https://www.vogue.com/article/miley-cyrus-easter-2018-photoshoot-exclusive, (2018-05-21) 

http://time.com/4766858/miley-cyrus-interview-on-sobriety/
https://www.instagram.com/mileycyrus/
https://www.vogue.com/article/miley-cyrus-easter-2018-photoshoot-exclusive
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till den grad att bysten hotar falla ur dekolletaget. På en annan bild får hon smisk av en vit 

påskhare, medan hon urskuldande ser in i kameran. För det otränade ögat ser det först ut som att 

inget har förändrats – hon viker fortfarande ut sig och anspelar på sex – men egentligen är allt 

annorlunda. Publiken brer ut sina armar och välkomnar henne tillbaka, som om denna nya 

tappning av hennes nakenhet är i just rätt format – kanske är den också det. ”Miley Cyrus is hot 

again!”, konstaterar någon i en delning av bilden, men varför är hon det?9 

1.1 Bakgrund 

I sin Symbolik och Tolkning skriver Tzevetan Todorov att: ”[…] jag, liksom många andra, tror att 

det finns en icke-verbal symbolik. Eller mer precist: fenomenet symbolik är inte i egentlig mening 

lingvistiskt […]”.10 Vad han menar med detta är att tolka är något vi gör på en daglig basis, även 

då vi inte läser en text eller lyssnar till ett tal – att tolka är något vi gör också när Miley Cyrus 

utmanar etablissemanget för att bryta med sitt primära ethos. 

Så fort vi misstänker en underliggande betydelse hos ett ting eller en handling inleds en inre 

tolkningsprocess. Ett sådant ting eller en sådan handling skulle kunna benämnas som symbolisk 

och bland symboler finns det de som är lätta att förstå och de som är svårare. De som vi normalt 

uppfattar som lätta är de som vi är vana vid att göra och upprepa. Genus och sexualitetssymboler 

är exempel på ett sådana ting.11 När förståelsen dock är marginell tenderar vi att bli förvirrade, 

upprörda och provocerade, liksom i fallet med Miley Cyrus. För att citera ovan nämnda Fanny 

Ambjörnsson: ”Att alltför otvunget kombinera genus- och sexualitetssymboler efter eget huvud 

är inget man gör ostraffat.”12 

Symbolik, i den mening som Todorov använder begreppet, är då det närvarande associeras med 

det frånvarande och ”En text eller en diskurs blir symbolisk från och med det ögonblick då vi, 

genom en tolkningsansträngning, upptäcker en indirekt betydelse hos den.”.13 När någon 

kommenterade Cyrus påskbilder och konstaterade att hon åter igen blivit attraktiv hade hen gjort 

en symbolisk upptäckt. Något fanns där, som gick att tolka, och även om det inte var uppenbart 

vad det var så drog majoriteten samma slutsats. Cyrus blev snabbt förlåten för sina skandalösa år 

och när hon sedan också blev tillsammans med ex-pojkvännen Hemsworth igen kunde fansen 

                                                           
9 9gag, https://9gag.com/gag/aBx2z1x#comment, (2018-05-21) 
10 Tzvetan Todorov, Symbolik och Tolkning, övers. Mats Rosengren, Stockholm/Stehag: Symposiun Bokförlag & 
Tryckeri AB, 1989, s.17 
11 Fanny Amjörnsson, Vad är queer?, 2:a utgåvan, Stockholm: Natur & Kultur, 2016, s.112-115 
12 Ambjörnsson 2011, s.48 
13 Todorov 1989, s.18 

https://9gag.com/gag/aBx2z1x#comment
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andas ut.14 Kontrasten mellan hennes nya persona och den hon haft sedan 2013 ansågs vara 

enorm. Det var nämligen inte nakenheten och sexanspelningarna som hade provocerat massan –  

istället var det avvikandet från hur vi normalt är vana vid att kön och könsidentitet ska göras i 

populärkulturen.  

Queer (se teorikapitel) är ett begrepp som i vardagligt språk används om allt som vi inte riktigt 

begriper oss på, och ofta har det med sexuell identitet att göra. Premissen män gillar kvinnor och 

tvärt om är så djupt rotad i vårt samhälle att det är utgångspunkten för all betraktelse och all 

förståelse. Detta gör att allt som så mycket som misstänks falla utanför ramen för rimlig sexualitet 

och identitet blir obegripligt, avvikande och illa omtyckt. I denna uppsatts ska ett queerperspektiv 

förenas med retorisk metodik, för att förklara de symboliska verkningsmedel som gjorde Cyrus så 

svår att ta till sig.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna tesdrivande uppsats är att påvisa existensen av den samhälleliga tendensen att 

provoceras av avvikelser från majoritetssamhällets sätt att göra kön, genus och sexualitet. Detta 

skall åstadkommas genom en förening av ett queerteoretiskt perspektiv och en retorisk metod. 

Materialet kommer att bestå av både visuell och lingvistisk retorik, samt samspelet där i mellan. 

För att kunna göra rätt analyser av det valda materialet har jag också valt att backa upp min 

förståelse av Cyrus tidiga karriär med Birgitte Mrals definition av det primära ethoset samt Ruth 

Amossys Ethos at the Crossroads of Diciplins.15 Begreppen queer och queerteori är hämtade från Fanny 

Ambjörnssons Vad är queer?, och stora delar av min analys kommer att baseras på hennes 

uppfattning om hur en queerläsning bör genomföras.16 

Mina frågeställningar är delvis en adaption och avgränsning av de frågor som Ann-Sofie 

Lönngren listar i antologin Retorisk kritik (se metod-kapitel).17 Där formulerar hon en mall för 

vilka typer av frågor som kan och kanske också bör ställas vid normativitetsstudier. Hon är dock 

också noggrann med att betona att denna mall snarare bör ses som riktlinjer, än strikta 

förhållningssätt. Därför tänker jag följa både hennes mall och senare råd. 

                                                           
14 “A definite timeline of Miley Cyrus and Liam Hemsworth’s relationship”, Cosmopolitan Magazine, mars 7 2018, 
https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/news/a52482/miley-cyrus-liam-hemsworth-timeline/, 
(2018-05-21) 
15 Ann-Sofie Lönngren, ”Butler, performativitet och transgenderstudier”, Retorisk Kritik: Teori och metod i retorisk analys, 
Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget, 2014, s.259-274. Samt: Ruth Amossy, 
“Ethos at the Crossroads of Discipline”, International Journal of Theory and Analysis of Literature and Communication, 
Poetics Today 2001, https://read.dukeupress.edu/poetics-today/article/22/1/1-23/20682, (2018-05-21) 
16 Ambjörnsson, 2016 
17 Lönngren 2014, s.268 

https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/news/a52482/miley-cyrus-liam-hemsworth-timeline/
https://read.dukeupress.edu/poetics-today/article/22/1/1-23/20682
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Först och främst ska jag undersöka med vilka handlingar och symboler som kön görs i Miley 

Cyrus musikvideo till We Can’t Stop från 2013. Hur upprätthålls det ”normala” och med hjälp av 

vilka retoriska symboler och verkningsmedel? 

Därefter ämnar jag identifiera de queera läckagen genom en queerläsning. På vilket sätt bjuder 

Cyrus motstånd i den dominerande genus- och sexualitetsdiskursen, eller med andra ord: på vilka 

sätt avviker hon i sin visuella och verbala retorik, från hur vi normalt är vana vid att framställa 

och uppfatta kön? 

1.3 Material 

Musikvideon till Miley Cyrus We Can’t Stop väckte debatt i hela USA. Det var nästan lika populärt 

att hylla som att hata den, och det allmänna intresset gick snabbt från att ha varit omfattande till 

rent ut sagt enormt. Snart hade videon klättrat upp till 100 miljoner visningar och den satte även 

rekord för att dessutom ha åstadkommit detta på kortast tid.18 Cyrus blev belönad för dess 

framgång med en biljett till MTV:s kommande Video Music Awards, där hon erbjöds att få 

framföra låten live på scenen.  

På så vis kom hennes nya roll i offentligheten gjutas i sten. MTV-galan är nämligen främst känd 

för att inhysa de mest kontroversiella och kanske också mest minnesvärda framförandena – ingen 

har väl till exempel glömt den gång då Lady Gaga uppträdde enbart iförd rått kött?19 Således blev 

det inte bara ett illa dolt antagande utan också ett explicit faktum – Miley Cyrus We Can’t Stop var 

både visuellt och verbalt banbrytande. Ändå var publiken ännu inte helt övertygad. Kunde detta 

verkligen anses vara ett seriöst bidrag till populärkulturen? Efter MTV-galan fanns dock inga 

tvivel kvar. Cyrus ansågs vara ett perverst ufo som ingen förstod sig på.20 I denna uppsats 

kommer jag att analysera videon som var startskottet för hela denna kontrovers – Cyrus We Can’t 

Stop. 

1.4 Ämnets relevans 

Miley Cyrus är intressant ur ett rent feministiskt perspektiv, men det finns för många queera 

tolkningsindicer i hennes liv och karriär för att vi helt ska låta dessa aspekter gå oss förbi. För det 

första är Cyrus queer rent privat, i och med det att hon identifierar sig själv som pansexuell, och 

                                                           
18 “Miley Cyrus We Can’t Stop breaks vevo-record”, Billboard Magazine, juli 7 2013, 
https://www.billboard.com/articles/columns/pop-shop/5047747/miley-cyrus-we-cant-stop-video-breaks-vevo-
record, (2018-05-21) 
19 “Lady gaga explains her meat dress”, Billboard Magazine, sep. 13 2010, 
https://www.billboard.com/articles/news/956399/lady-gaga-explains-her-meat-dress-its-no-disrespect, (2018-05-
21) 
20 “Miley Cyrus Strips in flesh-coloured piece and performs with Robin Thicke”, Daily Mail, aug. 26 2013, 
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2401980/MTV-VMAs-2013-Miley-Cyrus-strips-flesh-coloured-piece-
perform-dance-Robin-Thicke.html, (2018-05-21) 

https://www.billboard.com/articles/columns/pop-shop/5047747/miley-cyrus-we-cant-stop-video-breaks-vevo-record
https://www.billboard.com/articles/columns/pop-shop/5047747/miley-cyrus-we-cant-stop-video-breaks-vevo-record
https://www.billboard.com/articles/news/956399/lady-gaga-explains-her-meat-dress-its-no-disrespect
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2401980/MTV-VMAs-2013-Miley-Cyrus-strips-flesh-coloured-piece-perform-dance-Robin-Thicke.html
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2401980/MTV-VMAs-2013-Miley-Cyrus-strips-flesh-coloured-piece-perform-dance-Robin-Thicke.html
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för det andra har hon också valt att göra detta offentligt. Efter att ha kommit ut som icke 

heterosexuell har hon också skapat stora rubriker efter att ha ”propagerat” för olika 

lågstatusgrupper – inför senare galaframträdanden valde hon bland annat att anlita så kallade 

dragqueens som dansare.21 Att Cyrus alltså är queer, både i sina egna ögon men också enligt 

Ambjörnssons definition av ordet (se teori-kapitel) gör henne till ett ypperligt analysobjekt för 

den som vill använda sig av queerteori, men först bör vi fråga oss själva varför analyser likt dessa 

över huvud taget är av relevans. På följande vis väljer Ambjörnsson att motivera det: 

queer är djupt samhällsrelevant. Queer, både som politisk rörelse och teori, 

uppmärksammar en rad förhållanden i samhället som har att göra med genus, 

sexualitet, makt och normalitet.22 

För mig har maktstudier alltid en relevans, eftersom de synliggör det osynliga och påvisar det i vår 

samtid som vi anar, men inte riktigt kan få grepp om. Queerteorins huvudsakliga mål är att 

upptäcka de så kallade läckagen i den heteronormativa matrisen (se teorikapitel). Detta är nödvändigt 

för att vi ska kunna ifrågasätta den samtida verklighetsuppfattningen, vilket på lång sikt och 

genom stor envishet är tänkt att generera en framtid där ordet queer inte längre är nödvändigt. 

Först måste dock normernas positioner omprövas och detta görs genom att de ifrågasätts – i 

forskning likt denna, men också i populärkulturen, som av Miley Cyrus. 

Genom att utmana etablissemangets sätt att normalt göra kön och sexualitetssymboler på kan vi 

skapa nya möjliga val av uttryck för identitetsbildning, och genom upprepningar och 

representation kan vi ge dem demokratisk legitimitet. Målet är att personer med avvikande kön, 

sexualitet och genus inte ska behöva leva i skymundan från majoritetssamhället eller få sin plats i 

offentligheten villkorad till en stereotyp roll. 

1.5 Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning 

1.5.1 Behovet av att skapa sig ett eget namn 

I denna uppsats utgår jag från att den Cyrus som varit känd för oss sedan 2013 är ett resultat av 

att hon ville låta rollen som Hannah Montana vila i frid. Därför följer nedan två teoretiker som 

hjälp min förståelse av hur Cyrus tidiga karriär kom att hemsöka henne från andra sidan.  

                                                           
21 “Cyrus hired 85 old dragqueen”, NME,  aug. 26 2017, http://www.nme.com/news/music/miley-cyrus-hires-85-
year-old-drag-queen-dance-vmas-2129077, (2018-05-21). Samt: “Meet Mileys VMA dancers”, MTV, aug. 31 2015, 
http://www.mtv.com/news/2256541/meet-miley-vma-dancers-drag-queens/, (2018-05-21) 
22 Ambjörnsson 2016, s.16 

http://www.nme.com/news/music/miley-cyrus-hires-85-year-old-drag-queen-dance-vmas-2129077
http://www.nme.com/news/music/miley-cyrus-hires-85-year-old-drag-queen-dance-vmas-2129077
http://www.mtv.com/news/2256541/meet-miley-vma-dancers-drag-queens/
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1.5.1.1 Birgitte Mral och ethos 

När det kommer till tolkning är det inte bara retoriken i sig som är under luppen, utan även 

retorn själv granskas och ifrågasätts. Ett viktigt begrepp i sammanhanget är initialt eller primärt 

ethos. Man kunna säga att ethos är alla de förväntningar som finns gentemot en viss person, och 

med det initiala ethoset åsyftas de förväntningar som finns på en viss person innan en specifik, 

retorisk situation. Detta är något som Birgitte Mral behandlar i sitt kapitel Genus, status och 

motståndets retorik:23 

Grundtanken i denna artikel är att retorisk praktik och möjligheter att yttra sig alltid är 

direkt beroende av talarens initiala ethos, och då framförallt i avseende på om talaren 

har en hög eller låg position, befinner sig i maktställning eller i ett 

beroendeförhållande.24 

För Mral är det initiala ethoset alltså direkt avgörande för vår förståelse av retorn, men samtidigt 

menar hon också att retorisk status är något föränderligt. I fallet med Miley Cyrus kan vi 

konstatera att detta verkligen är riktigt. Hennes initiala ethos utgjordes av en efterlämning från 

tiden som Hannah Montana. Hon var så starkt förknippad med karaktären att de två, för vissa, 

säkert framstod som samma person – en person som publiken gillade, hade accepterat och var 

vana vid att bekräfta.  

Detta gjorde att hon hade en relativt hög position, där hon erbjöds både utrymme och en röst att 

uttrycka sig med. Sagda utrymme var dock begränsat och rösten bara villkorlig. Så länge hon 

uppfyllde de förväntningar och krav som fanns på henne kunde hon i gengäld vänta sig att få 

behålla sin position. Valde hon dock att bryta mot de regler som hennes tidigare ethos utgjorde 

riskerade hon att halka ned i hierarkin. I takt med att hon omformulerade villkoren för sin 

persona kom hennes utrymme och röst i det offentliga alltså att omdefinieras till det sämre. Hon 

utgör därför ett exempel som skulle kunna förklara varför många personer helst väljer att leva 

upp till en roll – till exempel den som kvinna eller man – trots att dessa roller i många fall är både 

stereotypa och inskränkande. Ingen vill halka ned i könsmaktsordningen. 

Enligt Mral är ethos och retorisk status alltid hårt förknippat med den samhälleliga makthierarkin, 

där vissa grupper alltid är underordnade andra. Lågstatusgrupper, menar hon, har därför 

historiskt sätt utvecklat strategier för att lyckas bli hörda, trots sina begränsade röster. Dessa 

lågstatusgrupper kallar hon för muted groups – ett begrepp som först myntats av kommunikatören 

                                                           
23 Mral 2014 s.244-256 
24 Mral 2014 s.249 
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Mark P. Orbe.25 Till dessa muted groups hör kvinnor, afro-amerikaner, homosexuella, 

handikappade, gamla och barn.26 Det är inte svårt att föreställa sig att även andra queerpersoner 

hör dit, även om Mral inte nämner fler. I hennes mening är det dock viktigt att analysera 

retoriken hos dessa muted groups, för att de på så vis ska kunna normaliseras och ges samhällelig 

legitimitet. Detta är förstås ytterligare ett belägg för varför queerläsningar har hög relevans i vår 

nutid.27  

1.5.1.2 Ruth Amossys stereotyp 

Cyrus ethos kan också förstås i relation till Ruth Amossys definition av stereotypen. I artikeln 

Ethos at the Crossroads of Diciplin beskriver hon hur både åhörare och retor har förutfattade 

meningar om varandra.28 Retorns föreställning av publiken kommer att avgöra hur hen själv väljer 

att presentera sig (på ett så ändamålsenligt vis som möjligt) och publikens uppfattning om retorn 

kommer i sin tur att avgöra hur retorn uppfattas.29 

Retorn och publiken är alltså hårt sammankopplade genom de förväntningar som de har på 

varandra. Amossy menar att dessa förväntningar baseras på det som vi kallar för doxa. Doxan, det 

vill säga allt som vi håller för sant i en viss grupp, under en viss tid (för vidare beskrivning se 

fotnot) består i mångt och mycket av stereotypa drag – fasta utgångspunkter som alla i samma 

grupp känner igen.30  

Stereotyperna underlättar för publikens förståelse av retorns primära ethos. Om hen kan placeras in 

i en konkret kategori är det lättare för dem att skapa sina föreställningar om och förväntningar på 

retorns person. På så vis kan vi möjligen förstå varför Miley Cyrus påskbilder mottogs med större 

lätthet än hennes framträdande på MTV-galan. På bilderna framstod hon mycket riktigt som en 

stereotyp – hon liknade, i brist på bättre ord, en klassisk pinuppa – ett tema som blev tydligt 

främst i val av klädstil, poser och håruppsättning, men även i accentuering av dekolletage. Denna 

framställning av henne själv må alltså ha varit både provokativ och utmanande, men föreföll för 

publiken ändå som ett rimligt val, vilket var mer än vad de hade kunnat anse sig säga om Cyrus 

tidigare uttryck. 

                                                           
25 Mark P. Orbe, “From the Standpoint(s) of Traditionally Muted Groups: Explicating A Co-Cultural 
Communication Theoretical Model”, Communication Theory vol. 8, e-artikel, 1998, s.1-26 
https://academic.oup.com/ct/article-abstract/8/1/1/4206755, (2018-05-21) 
26 Mral 2014, s.249 
27 Mral 2014, s.251 
28 Amossy 2001 
29 Amossy 2001, s.7 
30 ”Aristoteles beskriver doxa som de föreställningar som hela publiken, de flesta av åhörarna eller de mest 
respekterade av åhörarna, uppfattar som sanna […] Doxa är trosföreställningar som inte får eller kan ifrågasättas vid 
en viss tidpunkt, men också sådant som är så självklart att det knappt behöver sägas – sådant som vi nästan inte vet 
att vi vet.”, Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur AB, 2008, s.48 

https://academic.oup.com/ct/article-abstract/8/1/1/4206755


 

11 
 

Amossys teori om ethos som ett uttryck för stereotyper har flera likheter med ett queerperspektiv 

– först och främst eftersom stereotypen är en manifestation av samspelande normer. Queer, som 

är normavvikelsen (se nedan), skulle med andra ord kunna ses som stereotypens motsats. Trots 

detta finns det dock stereotyper också inom ramarna för vad som är queer – till exempel den 

schlagerälskande homosexuella mannen.31 Också för de personer och beteenden som kan klassas 

som avvikelser finns det alltså konkreta fack, i vilka de helst placeras. Ambjörnsson beskriver 

denna företeelse som att avvikelsernas existens villkoras till en sträng mall, inom vilken de är 

accepterad på den stora massans villkor.32 

För Amossy är stereotyperna inte heller begränsade till ethos-begreppet. De går också att använda 

som en topik. Topiker är en av de mer traditionella aspekterna av den klassiska retorikläran. Ordet 

topik kommer från grekiskans topos, och på svenska brukar det översättas till allmänplats. Topikerna 

skulle kunna ses som mentala platser att besöka för att finna belägg och inspiration till att 

konstruera ett tal, text eller annan retorisk artefakt.33  

De som försökt strukturera topikerna efter olika kategorier har varit många, Aristoteles där ibland, 

liksom Amossy. Hon delar upp dem i tre kategorier: retoriska, pragmatiska samt stereotypa och 

clichéaktiga. Vad de stereotypa och clichéaktiga topikerna handlar om är kanske inte särskilt svårt 

att gissa – de är olika figurer till vilka vi har tillskrivit bestämda och fasta attribut. Från dessa 

figurer går det att argumentera eftersom alla inom samma doxa kommer att, mer eller mindre, 

acceptera deras innebörd. Figurerna kan vara allt från lingvistiska, som ordspråket; det finns inga 

dåliga väder, bara dåliga kläder, till visuella, som till exempel en karikatyr.34 På så vis kan vi också se 

hur en stereotyp kan användas även för att skapa en offentlig persona, och inte bara för att förstå 

en. Att Cyrus därför valde ett pinupp-tema för sina påskbilder förefaller därför som ett helt rimligt, 

och kanske också medvetet, beslut, om målet var att göra sig lättförstådd.  

1.5.2 Vad är queer? 

För att göra en queer läsning och synliggöra queera läckage är till att börja med en förklaring till 

och redogörelse av begreppet på sin plats. I denna uppsats kommer jag att luta mig mycket mot 

Fanny Ambjörnssons Vad är Queer?, där hon gör en grundlig redogörelse för begreppets 

                                                           
31 Ambjörnsson 2016, s.63-66 
32 Ambjörnsson 2016, s.65 
33 Lindqvist Grinde 2008, s.126 
34 Ruth Amossy, “How to do things with Doxa: toward an analysis of argumentation in discourse”, International 
Journal of Theory and Analysis of Litature and Communication, Poetics Today, 2002, s.477-482, 
https://read.dukeupress.edu/poetics-today/article-abstract/23/3/465/20757/How-to-Do-Things-with-Doxa-
Toward-an-Analysis-of, (2018-05-21) 

https://read.dukeupress.edu/poetics-today/article-abstract/23/3/465/20757/How-to-Do-Things-with-Doxa-Toward-an-Analysis-of
https://read.dukeupress.edu/poetics-today/article-abstract/23/3/465/20757/How-to-Do-Things-with-Doxa-Toward-an-Analysis-of
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innebörd, härkomst och teoretiska användningsområden.35 I verkets inledning konstaterar hon 

dock att den fråga som gett boken sitt namn inte direkt är en lätt nöt att knäcka: 

Svaret varierar nämligen beroende på var jag söker. Frågar jag en äldre person som 

vuxit upp i Storbritannien eller USA blir svaret att queer betyder konstig, pervers och 

sexuellt avvikande. Vänder jag mig till en student i genusvetenskap får jag höra att 

queer är en teori om sexualitet, genus och normalitet. Letar jag svar hos unga, politiskt 

engagerade svarar de att queer är en form av aktivism. […] Faktum är att alla svar kan 

betraktas som korrekta.36 

I vardagligt svenskt språk används queer för det mesta om HBTQ-personer, men egentligen kan 

begreppet beteckna i princip vad som helst som faller utanför normernas ramverk. När jag som 

kvinna är den i mitt heterosexuella förhållande som gillar idrott, och min pojkvän den som tycker 

om blommor, så skulle man kunna kalla detta för queer – det är dock sällan eller till och med 

aldrig som benämningen används om så vardagliga avvikelser. Om jag, inför våra bekanta, skulle 

påstå att vår relation är just queer skulle jag förmodligen göra mig själv missförstådd. 

1.5.2.1 Sexualitet 

Inom queerteorin är sexualiteten och sexuell identifikation mycket centralt, om inte till och med 

helt avgörande. Sexuell identitet har ur ett queert perspektiv tre olika beståndsdelar. Det 

påstående som kanske känns mest naturligt för gemene man är att sexualitet har med handlingar 

att göra – det vill säga kyssar, sex och val av partner. Utöver dina handlingar har din sexualitet 

dock ytterligare två element, varav hur du identifierar och definierar dig själv är en av dem. Jag 

kan till exempel ha begått en sexuell handling med en annan person av samma kön, men ändå 

identifiera mig själv som heterosexuell.  

Sist, men inte minst – snarare tvärt om – så består sexuell identitet av ett samhälleligt 

normsystem. Detta är det påstående som kanske känns mest radikalt – att dina sexuella 

preferenser skulle vara en konstruktion och inte något som är naturligt givet. I queerteorin är 

detta dock en helt avgörande utgångspunkt. En av grundtankarna är att det inte finns någon 

universell sanning, och att allting är, så att säga, skapat av oss själva. Som bevis för detta 

påstående hänvisar Ambjörnsson till andra kulturer och epoker, där sexualitet tett sig så vitt skilt 

från vår västerländska uppfattning om den, att den helt enkelt inte kan vara medfödd, utan 

nödvändigtvis måste vara en efterkonstruktion.37 

                                                           
35 Ambjörnsson, 2016 
36 Ambjörnsson, 2016 s.15 
37 Ambjörnsson, 2016 s.45-141. Historiskt sett har det till exempel förekommit att män av längre status haft samlag 
med män av längre status, vilket inte räknats som homosexualitet på grund av att den ena är hierarkiskt underordnad 



 

13 
 

1.5.2.2 Heteronorativitet 

Heteronormativitet – med detta åsyftas alla de normer, lagar och strukturer som gång på gång 

befäster bilden av den ideala människan och den ideala mänskliga aktiviteten. Ambjörnsson 

poängterar vikten av att kalla det just för heteronormativitet och inte för heterosexualitet, för att 

understryka den roll som just normerna spelar.38  

Med utgångspunkt i ett retoriskt vokabulär skulle man kunna dra paralleller mellan det som 

Ambjörnsson kallar för heteronormativitet och det ovan nämnda doxa.39 Även om Ambjörnsson inte 

använder just det begreppet, så verkar hon mena just detta: ”vi [kan] använda insikten om den 

stora kulturella variationen som finns till att understryka att sexualitet är föränderlig beroende på 

kultur, plats och historia.”.40 

En av de allra första att diskutera heteronormativitet var feministikonen Judith Butler, som även 

kommer att dyka upp senare i detta kapitel. Hon menar att kategorierna man och kvinna är de 

enda erbjudna identiteterna, eftersom vår värld är heteronormativ per (konstruerad) definition. Det 

gör att heteronormativiteten genomsyrar alla delar av vårt samhälle – att den är omöjlig att undkomma. 

Detta ramverk av normer kallar Butler för den heteronormativa matrisen, inom vilken tre premisser 

är gällande: 1) att de enda positionerna som står oss till buds är kvinna eller man, 2) att dessa 

positioner ställs mot varandra, kroppsligt och beteendemässigt, samt 3) att de förväntas åtrå och 

ha sex med varandra.41 Att dessa premisser är gällande innebär också att det finns ett ideal, och 

man skulle delvis kunna argumentera för att queerforskningens uppdrag är att synliggöra idealet, 

snarare än avvikelsen. (Detta förklaras vidare nedan). 

1.5.2.3 Idealet  

En av de forskare som diskuterar just det heterosexuella idealet är Gayle Rubin. I Vad är queer? 

beskrivs hennes forskning som en skissering av ”sexualitetens värdehierarki” – det vill säga den 

hierarkiska ordning som förutsätter att det ena är bättre än det andra, mer eftersträvansvärt eller 

helt enkelt mindre konstigt.42 En av Rubins viktigare poänger, enligt Ambjörnsson, är att det inte 

är specifikt heterosexualiteten som är normen, utan snarare en mycket begränsad del utav den:43 

                                                           
den andre. I andra kulturer är könsöverskridande samlag mellan två män heller inte problematiskt för den som 
genomför penetrerandet, dock för den som blir penetrerad. För vidare läsning: Ambjörnsson 2016, s.108-110 
38 Ambjörnsson 2016, s. 47 
39 Lindqvist Grinde 2014, s.48 
40 Ambjörnsson 2016, s.53 
41 Ambjörnsson 2016, s.94 
42 Gayle Rubin, Thinking Sex: notes for a radical theory of the politics of sexuality, Boston: Routledge & Kegan Paul, 1984 
43 Ambjörnsson 2016, s.75 
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Mest favoriserad och önskvärd, menar Rubin, är den sexualitet som sker i hemmet, i 

frivillig, monogram tvåsamhet, mellan två personer av motsatt kön, ur samma 

generation, utan sexuella hjälpmedel och i syfte av att avla barn.44 

Med andra ord är kraven för vad som är en ideal sexualitet ganska hårda, och det följer därför 

naturligt att konstatera att vad som kan uppfattas som queert är betydligt mer förekommande än 

vad man först trott. De som tycker om BDSM kan betraktas som queera, liksom de som gillar att 

ha sex med fler personer samtidigt eller med någon som är mycket äldre eller yngre.45 På grund av 

de höga kraven kring det heterosexuella idealet konstaterar Ambjörnsson att få klarar av att 

uppfylla det, och vidare att det paradoxalt nog på så vis är den heterosexuella matrisen som tvingar 

fram avvikelserna – som skapar dem. I annat fall hade de inte varit avvikelser.46  

1.5.2.4 Queera läckage 

Den heterosexuella matrisen är alltså utgångspunkten för vår betraktelseförmåga och förutsättningen 

för all identitetsbildning. De krav idealet för med sig är dock så pass höga att avvikelser skapas 

och queerhet synliggörs oavsett om vi vill det heller inte. Detta fenomen kallar Tiina Rosenberg 

för queera läckage.47 Ambjörnsson exemplifierar detta genom att göra en queer läsning utav J.R.R 

Tolkiens Sagan om ringen.48 Genom att beskriva relationen mellan huvudpersonerna Frodo och 

Sam konstaterar hon att det finns homoerotiska undertoner som kan tolkas som en queerhet. 

Förekomsten av queera tolkningsindicer är heller inte exklusiva för den fiktiva världen, utan går 

också att finna i det vardagliga livet, såsom i exemplet med mitt eget och min pojkväns 

förhållande till idrott och blommor.  

1.5.3 Färger och genus 

Fanny Ambjörnssons Rosa – den farliga färgen sattes i tryck år 2011 och handlar föga förvånande 

om den färg som gett verket dess namn. ”Skulle rosa vara farligt?” frågar hon sig på sida 7 och 

ägnar sedan hela 223 sidor åt att svara ja.49 Färger gör saker med sin omgivning – de bär budskap 

och de tolkas därefter, men varför är just rosa så extra intressant, ur ett queerteoretiskt 

perspektiv?  

                                                           
44 Ambjörnsson 2016, s.74. Ocks noterbart: Även om Rubins forskning är högaktuell och gällande i det mesta så kan 
den anses vara daterad i det att i dagens Sverige så är sex och samlevnad accepterat i vidare utsträckning än enbart i 
reproduktionssyften. 
45 ”Sex och relationer för dig som är undrar: BDSM”, RFSU, nov. 1 2017, https://www.rfsu.se/sex-och-
relationer/for-dig-som-undrar/satt-att-ha-sex/bdsm/, (2018-05-21)  
46 Ambjörnsson 2016, s.99 
47 Tina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Stockholm: Atlas, 2002. Eller hos Ambjörnsson: Ambjörnsson 2016, s.135 
48 R.J.L Tolkien, Sagan om ringen, övers. Åke Ohlsmarks, Stockholm: Geber, 1954. Hos Ambjörnsson: Ambjörnsson 
2016, s.132-135 
49 Ambjörnsson 2011 

https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/satt-att-ha-sex/bdsm/
https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/satt-att-ha-sex/bdsm/


 

15 
 

Ambjörnsson myntar här begreppet flickrummet, vilket som nämnt är en sorts mental plats där det 

är tillåtet att hänge sig åt allt som är härligt, oavsett om det gäller My Little Ponnys, Hannah Montana 

eller bara lite glitter. Till detta rum är dock inte alla inbjudna, tvärt om är de som utesluts många.50 

1.5.3.1 Män 

Först och främst är män inte är välkomna. I vårt könspolariserade samhälle är rosa helt enkelt 

inte för dem. Ambjörnsson är noga med att poängtera att det dock inte alltid har varit så. Det 

fanns en tid när rosa endast betraktades som ytterligare en nyans av röd, och inte alls 

förknippades med det kvinnliga, utan med det manliga. Sedan mitten av 1900-talet har detta dock 

ändrats, även om hon själv inte riktigt är säker på varför (dock förslagsvis på grund av militära 

färger under andra världskriget).51  

Genom en rad olika intervjuer med föräldrar till barn i dagisåldern konstaterar Ambjörnsson att 

en flicka kan komma undan med att bära pojkfärger, men att pojken aldrig kan få associeras med 

flickfärger. Gör han det riskeras hans manlighet – han blir skrattad åt, retad och queerad. På det 

viset är pojkens förhållande till rosa och andra ljusa färger kanske mer problematiskt än flickans, 

även om det hela förstås fortfarande är rotat i en samhällshierarki där det kvinnliga är 

underordnat det manliga. I Ambjörnssons intervjuer blir det tydligt att om en neutral färg eller 

symbolik ska väljas tenderar valet att falla på det som traditionellt förknippas med män. Det 

manliga uttrycket är alltså fortfarande normen och utgångspunkten, vilket gör att kvinnan 

fortfarande är förändringsobjektet.52  

1.5.3.2 Icke vita 

Ambjörnsson för också in intersektionella perspektiv genom att beskriva det rosa associationsfältet. 

Igen är det dagisbarnen och flickrummet som får stå i centrum. I flickrummet existerar som nämnt 

My Little Ponnys och Hello Kitty, men också barbiedockor, prinsessor och en hel hög med annan 

västerländsk kultur, som gång på gång befäster bilden av det västerländska idealet (heterosexuella 

matrisen). I en intervju berättar den bara delvis namngivna Maria om hur hon var besatt av den 

ljuva kvinnligheten. Detta kom dock att förändras då hon insåg att den inte omfattade henne 

själv. Den ljuva kvinnan, som nära förknippas med rosaskimret, hade rakt hår, ljus hy och kom 

inte från förorten. Det gjorde Maria.53 

                                                           
50 Ambjörnsson 2011, s.59-130 
51 Ambjörnsson 2011, s.7-15 
52 Ambjörnsson 2011, s.59-130 
53 Ambjörnsson 2011, s.101-104 



 

16 
 

1.5.3.3 Klass 

För en stund lämnar Ambjörnsson dagisbarnen för att göra ett besök på en gymnasieskola. Väl 

där intervjuar hon eleverna angående vad de tycker om de andra. Det finns en tydlig polarisering 

på skolan, som bara delvis är en manifestation av att eleverna hålls åtskilja genom olika 

lektionssalar. De som läser studieförberedande program umgås aldrig eller sällan med de som 

läser yrkesförberedande, och inte bara det, utan de tycker också ganska illa om varandra. 

Ambjörnsson citerar Karin, som går samhällsvetenskapsprogrammet: 

Det är definitivt inte lika mycket festande, runtknullande och skaffa barn [på den 

samhällsvetenskapliga linjen som på barn- och fritidslinjen]. Hur många sammare 

[samhällsvetenskapselever] har blivit gravida om man jämför med BF [barn- och 

fritidselever]? Vi har mognat ifrån det.54 

Tidigare citerar hon också Lina, som är något mindre direkt. Hon nöjer sig med att konstatera att 

de på BF har mer smink och urringat – att de på sam inte är lite utstuderade. Dessa skillnader har 

dock inte bara identifierats av sam-eleverna. De som går barn- och fritidsprogrammet ges också 

en röst och uttrycker hur de upplever att sammarna, ekonomiarna och naturvetarna är mer fina i kanten 

än vad de själva är. Ambjörnsson kommenterar att: ”De [BF] vet att de är placerade längst ned i 

en klasshierarki[…]”.55 

Klass är alltså här inte bara en fråga om hur mycket pengar man har på kontot, utan också en 

fråga om vem man umgås med, vad man har på sig och till och med ens attityder. Här väljer 

Ambjörnsson att citera den engelska sociologen Beverly Skeggs, som gjort en omfattande studie 

om kopplingar mellan stil och klass.56 Hon konstaterar bland annat att just rosa kommit att 

associeras med det vulgära, överdrivna, billiga och ytliga. Saker som i sin tur ofta associeras med 

arbetarklassen och i förlängningen med arbetarklasskvinnan.57 

1.5.3.4 Andra sidan av myntet 

Vad som också är intressant med det rosa associationsfältet och flickrummet är att inte alla som 

stängs in där nödvändigtvis vill höra dit. För det första finns förstås en hel del kvinnor som inte 

alls känner sig hemma där. För det andra är det inte bara kvinnor som hänvisas dit. Enligt den 

heteronormativa logiken som vårt samhälle fullständigt uppfyllas av, finns det tre olika sätt att 

                                                           
54 Ambjörnsson 2011, s.51 
55 Ambjörnsson 2011, s.53 
56 Beverly Skeggs, Att bli respekterad. Konstruktioner av klass och kön, övers. Annika Pettersson. Göteborg: Daidalos, 
1999. Hos Ambjörnsson: Ambjörnsson 2011, s.53 
57 Ambjörnsson nämner också att ekonomin har en avgörande roll att spela i hur föräldrar väljer att klä sina barn. De 
könsneutrala butikerna tenderar nämligen att vara de dyrare alternativen, vilket utesluter många grupper i samhället 
och tvingar många föräldrar att avböja från en könsneutral dress-code på sina små, Ambjörnsson 2011, s.55 
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betrakta könspolariseringen: 1) man vs icke-man, 2) man vs en ofullgången man, samt 3) man vs 

kvinna.58 Att logiken är heteronormativ innebär att män som gillar kvinnor och tvärt om är 

utgångspunkten för all förståelse, och den man som då inte gillar kvinnor är alltså inte att betrakta 

som en man – inte riktigt. I sin queerhet kommer han istället att associeras med icke-mannen, den 

ofullgångna mannen eller helt enkelt med kvinnan. I full utsträckning ger detta honom tillträde till 

det kvinnliga associationsfältet och flickrummet, även om detta inte på något vis förutsätter att han 

trivs där. 

1.5.4 Queerteorins koppling till retoriken 

På vilka sätt har genusforskning och queerteorier en koppling till retorik? För att besvara denna 

fråga anser litteraturvetaren Ann-Sofie Lönngren att Judith Butler erbjuder de bästa svaren. 

Bakom Butler finns dock en lång tradition av lingvistisk filosofi, och en språkhistorisk skissering 

är därför på sin plats. 

1.5.4.1 Lönngren och transgenderstudier 

I antologin Retorisk kritik skriver Lönngren att den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure 

var en av de första att betrakta språket som både en individuell och kollektiv företeelse.59 Språk är 

ett system av tecken, varav varje tecken i sin tur också har två beståndsdelar – betecknat och 

betecknande. Det betecknade är det ursprungliga, ett ting eller en företeelse som vi vill beskriva, så 

som till exempel Miley Cyrus queerhet. Det betecknade är de verkningsmedel, de symboler, som 

hon väljer att uttrycka denna med, (exempelvis sitt korta hår, sina tatueringar och sina klädval). 

Dessa två, betecknade (queerhet) och betecknat (uttrycket för queerhet), är vitt skilda, men ändå helt 

oskiljaktiga – som den konvexa och konkava sidan i en cirkel. Den symbolik som Cyrus till 

exempel använder sig av skulle vara omöjlig att tyda, om det inte vore för all den kunskap vi 

besitter om kön och om hur de normalt presenteras och upprepasför oss. Tecknen (och kön) får 

alltså först sin betydelse, och kan enbart förstås, i relation till sin sociala kontext – till doxa.60 

En av queerteorins grundpelare är att det inte finns några metafysiska sanningar – ett påstående 

som, enligt Lönngren, härstammar från fransosen Jaques Derrida. Hans stora bidrag till 

språkforskningen var att belysa det etnocentriska perspektivet, med vilket han syftar på tendensen 

att hålla den egna gruppens uppfattningar som det som är verkligt sant och riktigt.61 Redan här 

går det att urskilja queerteorins begynnelse, menar Lönngren. I och med att Derrida påpekar hur 

                                                           
58 Ambjörnsson 2011, s.33 
59 Lönngren 2014, s.260 
60 Lönngren 2014, s.260 
61 Jaques Derrida, ”Struktur, tecken och spel i humanvetenskapernas diskurs”, Modern litteraturteori. Från rysk formalism 
till dekonstruktion. Del 2, Claes Entzenberg & Cecilia Hansson, (red.), övers. Mikael van Reis & Christine Sarrimo, 
Lund: Studentlitteratur 1991, s.389-407  
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det som är sant och gällande för en grupp kan anses vara falskt hos en annan, har han nämligen 

lagt grunden för den heteronormativa matris som Butler senare formulerar.62 

En annan föregångare till Butler var språkfilosofen J.L. Austin, som myntade begreppet 

performativitet.63 Lönngren förklarar uttrycket genom att påvisa språkets egentliga tomhet och 

föränderlighet – ta till exempel ordet ja. Sagt i kyrkan under en vigsel har det en viss betydelse, 

men denna betydelse försvinner så fort den givna situationen ändras. Om jag till exempel sitter 

hemma i soffan med min katt kan jag säga ja rakt ut i luften, utan att jag för den delen har råkat 

ingå ett äktenskap med mitt husdjur. Om min pojkvän sedan frågar mig om jag vill ha ett glas 

vatten, så kan jag även tacka ja till detta, utan att behöva ändra relationsstatus på Facebook. Ett 

performativt uttryck är beroende av vem som hör och bekräftar, vart det uttalas och i vilken 

kontext. Det krävs med andra ord en ganska stor social förståelse för att kunna tolka ett 

performativt uttryck riktigt, och enligt Lönngren gäller detsamma för kön.64 

Slutligen har vi tagit oss fram till Judith Butlers Gender Trouble, som Lönngren menar bör ses som 

både en feministisk och queerteoretisk förebild.65 Med utgångspunkt i Ambjörnsson Vad är 

Queer? har den heterosexuella matrisen ovan beskrivits, men i sin avhandling Gender Trouble gör Butler 

också en adaption av Austins performativitet, som är minst lika värdefull. Kön, skriver Lönngren, är 

enligt Butler också performativa och därmed tomma.66 På följande vis förklarar hon det hela: 

Varje individ föds in i ett genussystem (precis som varje individ föds in i ett 

språksystem), och lär sig under uppväxten att använda och relatera till detta (liksom i 

språksystemet). Uttryck prövas, förkastas, förändras, ändras igen[…].67 

På detta sätt har genus- och queerforskning en stark relation till retorik och lingvistik, i och med 

det att det är omöjligt att skilja det betecknade (det ting vi vill beskriva) från det betecknande (hur vi 

beskriver det), på samma vis som det är omöjligt att skilja kön (snop eller snippa) från genus (hur 

vi uttrycker våra föreställningar om kön). Det betecknade och kön är beroende av betecknande och 

genus, till en så hög grad att det inte är någon skillnad – i slutändan är allt ändå bara en performativ, 

mänsklig konstruktion som varierar beroende på etnocentriskt perspektiv, (doxa).   

                                                           
62 Lönngren 2014, s.263-264 
63 Lönngren 2014, s. 261. Noterbart är att också Ambjörnsson diskuterar queerbegreppet med utgångspunkt i 
Austins How to do things with words. Ambjörnsson, 2016, s.112-115 
64 Lönngren 2014, s.261-262. Originalkälla: J.L Austin, How to do things with words, London: The William James 
Lectures, 1962 
65 Judith Butler 1999. Noterbart är att Ambjörnsson även diskuterar kopplingen mellan Butler och Austin. 
Ambjörnsson 2016, s.117 
66 Lönngren 2014, s.263-264 
67 Lönngren 2014, s.264 
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Analys 

2.1. Rosa 

Om Miley Cyrus ville bryta med sitt tidigare ethos och ta sig ut ur flickrummet kan det antas att hon 

borde ha velat lämna det rosa associationsfältet bakom sig. Så är dock inte fallet. Istället verkar 

hon snarare ha hänget sig åt det, inte minst i denna musikvideo till We Can’t Stop. 

Redan innan låten ens börjat spelas visas en mörkrosa högtalare, liggandes på ett blommigt 

sängöverkast i samma färg. En hand sträcker sig in i rutan och trycker på högtalarens playknapp. 

Därefter börjar låten spelas. Precis som i de bilder som Cyrus publicerade under påsken 2018 

finns ett rosaaktigt filter som gör att alla andra färger får en rosaaktig ton. Detta gäller framförallt 

för de ljusa färgerna, och speciellt för de vita. Av vitt finns mycket. Cyrus bär bland annat vita 

kläder och poserar ofta framför bakgrunder av samma färg. Hennes hår är också platinablont, 

även om filtret ibland nästan får det att förefalla rosa.  

Senare under klippets gång presenteras vi också för andra rosa teman. Vi visas bland annat en 

swimmingpool i vilken Cyrus flyter omkring tillsammans med några dansare/statister. Hela tiden 

lyses de upp bakifrån, som av en rosa spotlight. Sagda spotlight verkar också fungera bra i 

inomhusmiljö, för snart byts poolscenen ut mot ett vitmålat kök. Där finner vi Cyrus i färd med 

att ömsom få smisk av, samt ömsom dela ut smisk till, en annan kvinna. 

Förutom att egentligen varje bildsekvens antingen har ett rosa filter eller innefattar den rosa 

spotlighten finns det även en hel del andra rosa detaljer. En av de mer uppseendeväckande av 

dessa förekommer också den i ett kök. Vi ser en person, som antaget är kvinna och som antaget 

inte är Cyrus själv, stå lutad över en köksbänk.68 Hon håller en kniv i sin ena hand, medan hon har 

placerat den andra på bänken framför sig. Denna andra hand är sluten, och två centimeter 

bortom den ligger vad som verkar vara ett par låtsasfingrar i plast. Med knivens egg drar kvinnan 

sedan mellan sina knogar och låtsasfingarna, som om de är hennes egna och som om hon 

försöker skära dem av sig. Ut från den knutna näven sipprar därefter en tjock, trögflytande och 

rosa vätska, som skvätter ut över bänkskivan. Vätskan ska onekligen representera blodet från de 

avskurna fingrarna, men varför är det rosa? Varför är i princip allting rosa? 

                                                           
68 Hon är antaget kvinna på grund av det stereotypt kvinnliga uttrycket och antaget inte Cyrus själv, eftersom håret 
på den kvinna vi ser i bild är långt, medan Cyrus vid tillfället för skapandet av videon var rakad på båda sidor av 
huvudet och kortklippt ovanpå. 
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2.1.1. Hur upprätthålls det normala? 

Som ovan beskrivet visade Ambjörnsson upp rosa som en mycket mångfacetterad färg, vars 

användningsområden är flera. Cyrus tillämpning av den kan därför innebära ett antal olika saker. 

2.1.1.1 Kvinnlighet 

För det första går det självklart att påstå att rosa här, liksom i de flesta andra fall, är ett uttryck för 

att den kropp på vilken den använts är en kvinnlig sådan – att rosa helt enkelt betecknar själva 

kvinnan. Ändå känns detta som en ganska onödig symbolik, som för det mesta bara känns 

”nödvändig” på småbarn. Är inte de allra flesta redan medvetna om Miley Cyrus könsliga 

tillhörighet? Fram till nu har hon i varje fall aldrig gett oss belägg för att tro att hon är annat än 

kvinna, men kanske gjorde andra element i denna video det nödvändigt att poängtera hur det 

faktiskt låg till. 

2.1.1.2 Feminism 

Detta för oss vidare till ytterligare möjliga tolkningar som Ambjörnsson listat, som till exempel 

den att rosa kan ha en feministisk innebörd. I Rosa – den farliga färgen skriver Ambjörnsson bland 

annat att rosa kan användas som ”en kulturellt möjlig väg för flickor att ta plats på och stå i 

centrum genom utan att för den skull avsäga sig identiteten som flicka”.69 Rosa är nämligen en 

ganska uppseendeväckande och iögonfallande färg, som gärna lockar uppmärksamheten till sig, 

(liksom andra rödnyanserade färger). På så vis blir det alltså möjligt att sticka ut och ta plats – 

egenskaper som normalt räknas som okvinnliga – utan att behöva förneka sin kvinnlighet. Den 

doxiska kopplingen mellan rosa och kvinnor är således så stark att andra uttryck kan gömmas 

bakom färgen. Detta är en av anledningarna till feminismen har kommit att ta den till sig. På så 

vis kunde ett normbrytande budskap framföras, samtidigt som budbäraren kunde värja sig mot 

alla misstankar om att hennes position som kvinna var kompromissad – ett faktum som hade 

kunnat få hennes position i den heteronormativa hierarkin att omvärderas till det sämre. 

2.1.1.3 Klassmarkör 

Apropå att ta plats och sticka ut så är det också möjligt att tolka det rosa som en klassmarkör – 

excess, överdrift och grälla färger är som nämnt sådant som kan anses beteckna under- och 

arbetarklassen.70 Förvisso är det kanske svårt att koppla Cyrus till annat än den ekonomiska eliten 

– vid tiden för denna video var hon förmodligen redan så rik att hon aldrig skulle ha behövt 

arbeta en dag mer i sitt liv. För att kunna förknippa henne med underklassen är därför hennes 

primära ethos av stor vikt.  

                                                           
69 Ambjörnsson 2011, s.83 
70 Ambjörnsson 2011, s.53 
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Som dotter till den inte lika kända countrysångaren Billy Ray är Cyrus uppvuxen i Nashville, 

Tennesse. Staden, men också faderns musikgenre, är bland annat kända för att rymma många så 

kallade hill-billys – en grupp till vilken Cyrus själv anser sig höra. I en intervju med tidningen 

Cosmopolitan refererade hon också till sig själv med semi-synonymen white trash – en stigmatiserad, 

men vedertagen benämning för den vita, amerikanska underklassen.71  

Som nämnt har klass inte heller enbart att göra med hur mycket pengar som finns på ens konto, 

utan lika mycket med hur man upplever sig själv.72 På så vis blir kopplingen mellan Cyrus och 

underklassen möjlig – hennes ekonomiska status till trots. Att det rosa betecknar en 

socioekonomisk lågstatusposition skulle dessutom kunna stämma väl överens med andra inslag i 

videon, som också anspelar på överdrifter och excess. Vi ser henne till exempel med tunga 

halskedjor av guld, tandsmycken och ringar på varje finger. Hon visar också upp sig själv 

bärandes en stor, vit päls, trots att hon är inomhus, och vid ytterligare ett tillfälle tillverkar hon 

och några andra en stor döskalle av pommes frittes – bara för att sedan sparka sönder den.  

2.1.2 Hur utmanas normerna? 

Problemet med feminismen, ur ett queerteoretiskt perspektiv, är att den ovillkorligen måste utgå 

från en könspolarisering mellan kvinnor och män. Om en inte kan prata om dessa två grupper 

som åtskilda, blir det nämligen svårt att bevisa att den ena systematiskt underordnas den andra. 

På grund av detta skulle man kunna säga att den heterosexuella matrisen är en förutsättning för att 

feminismen ska behövas, men också för att den ska kunna fungera. Feminismen är med andra 

ord både normerande och ifrågasättande på samma gång. Detta har gjort att jag valt att placera 

den rent feministiska tolkningen av Cyrus rosa under rubriken normerande, och inte tvärt om. Den 

är helt enkelt inte utmanande nog, i jämförelse med nedan tematik. 

2.1.2.1 Queerfeminism 

Rosa har kommit att få betydelse också utanför den rent feministiska sfären. I andra sammanhang 

har färgen nämligen anpassats, för att även beteckna den så kallade queerfeministiska aktivismen – 

en politisk falang som simultant existerar både inom feminism och queeraktivism.73 

Queerfeminismen har delvis som uppdrag att göra upp med den mer normerande feminismens 

sätt att kategorisera samhället på. Queerfeminismen menar nämligen att könspolariseringen – 

                                                           
71 “Five Crazy moments when Miely Cyrus was a hill-billy”, US Magazine, 
https://www.usmagazine.com/entertainment/news/the-voices-five-crazy-moments-miley-cyrus-is-a-hillbilly-
w445845/,  (2018-05-21). Samt: “Miley Cyrus says she’s white trash”, Cosmopolitan Magazine, aug. 22 2013, 
https://www.cosmopolitan.com/uk/fashion/celebrity/a22127/miley-cyrus-white-trash-chanel-bondage/, (2018-05-
21) 
72 Ambjörnsson 2011, s.53 
73 Ambjörnsson 2011, s.13 

https://www.usmagazine.com/entertainment/news/the-voices-five-crazy-moments-miley-cyrus-is-a-hillbilly-w445845/
https://www.usmagazine.com/entertainment/news/the-voices-five-crazy-moments-miley-cyrus-is-a-hillbilly-w445845/
https://www.cosmopolitan.com/uk/fashion/celebrity/a22127/miley-cyrus-white-trash-chanel-bondage/
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som är en nödvändig del av feminismens argumentation – i själva verket är pudelns kärna. Det 

systematiska förtrycket hade inte kunnat existera om rollerna inte var givna. 

Eftersom rosa också kommit att användas av queerfeminister finns det även belägg för att göra 

en sådan tolkning av det rosa i Cyrus musikvideo. Ytterligare en sak som kännetecknar 

queerfeminismen är nämligen den mer positiva och förlåtande synen på det sexuella begäret och 

användning av sexuella uttryck.74 I denna video är Cyrus duktig på att frekvent använda sig av 

både rosa och de sexuella inslagen. Nedan kommer jag därför att analysera denna videos sexuella 

anspelningar, för att påvisa hur en queerfeministisk tolkning av det rosa inte bara är möjlig, utan 

kanske också helt på sin plats. 

2.1.2.2 Intersektionalitet 

Först bör dock det intersektionella perspektivet föras på tal. Ambjörnsson menade nämligen att 

icke-vita kvinnor ofta tvingas se sig själva uteslutna från det rosa associationsfältet. Den ljuva, 

ljusa kvinnligheten är inte för dem, i en värld där det västerländska utseendet är ett ofrånkomligt 

ideal.75 Denna regel verkar dock inte gälla i Cyrus musikvideo. De flesta av de dansare som syns i 

bild har faktiskt inte det stereotypt västerländska utseendet som hon själv har. Istället tycks Cyrus 

vara ganska ensam om att vara blond och blek. På det viset utmanas sättet på vilket rosa normalt 

används, också i frågan om ras. 

2.2. Sexuella begär 

För den som inte ännu sett musikvideon bör poängteras att de sexuella anspelningarna är många. 

Detta är dock inte tillräckligt för att skilja denna video från någon annan i sin genre. Det är inte 

direkt ovanligt att artister poserar nakna eller avklädda framför kameran. Ändå var det något med 

just denna video som bara blev för mycket. I inledningskapitlet citerade jag bland annat 

sångerskan Sinead O’Connor. Enligt egen utsaga vädjade hon i all välmening till Miley Cyrus, för 

att få henne att sluta klä av sig. Det, menade hon, kunde bara skada den yngre kollegan i längden 

och att vara naken är i slutändan inte lika coolt som Cyrus kanske tror.76 Trots detta kan jag inte 

låta bli att tänka att det trots allt inte egentligen var nakenheten som utgjorde nålen i ögat för 

O’Conner, med flera. Det är som sagt inget ovanligt att kvinnliga artister väljer eller uppmanas att 

klä av sig – frågan är vad som gjorde Cyrus unik. Först ska jag dock gå igenom på vilket sätt hon 

var som alla andra. 

                                                           
74 Ambjörnsson, 2016 s.151 
75 Ambjörnsson 2011, s.101-104 
76 The Guardian okt. 3 2013, (2018-05-21  
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2.2.1. Hur upprätthålls det normala? 

Den heterosexuella matrisen förutsätter att kvinnor och män är de enda möjliga identiteterna, att de 

är varandras motsatser samt att de förväntas vilja ha sex med varandra. En ytterligare konstant 

inneboende premiss i sagda matris är att kvinnan är den som ska beskådas – det passiva objektet 

– medan mannen är den som ska beskåda – det aktiva subjektet.77 Detta är en så djupt rotad del i 

vårt samhälle att den skiner igenom i populärkulturen, men även på lägre nivåer än så. 

Ambjörnsson poängterar detta genom att hänvisa till porrindustrin, där utbudet som riktar sig till 

män inte ens är jämförbart med det magra utbud som fokuserat på kvinnligt begär. Tidigt lär sig 

kvinnor att uppskatta att vara underordnade, passiva och behagliga att se på. Tidigt lär sig män att 

ta för sig och att mäta kvinnors värde i deras skönhet, (vilket förstås inte är sant för alla i alla 

lägen, men för en del).78 

2.2.1.1 Cyrus som betraktelseobjekt 

Att Cyrus och hennes kropp är det passiva objekt som är tänkt att beskådas i denna video är 

ganska uppenbart. Redan strax efter det att den rosa högtalaren försvinner ur bild ser vi henne 

posera utmanande i dess ställe. Vi finner henne också senare i ett badkar med rumpan i vädret, 

påklädd, men ändå sexuellt iögonfallande. Exempel som dessa är i denna video nästan otaliga. Att 

Cyrus själv är den som klär av sig och står i betraktelsefokus kan dock först tyckas vara ganska 

naturligt. Det är givetvis hennes egen musikvideo och det hade kanske varit konstigt om man 

istället valt att klä av någon annan. Ändå förekommer just detta ofta, men då i manliga artisters 

musikvideos.79 Det anses helt enkelt mindre naturligt att visa upp en avklädd manskropp, än en 

kvinnokropp. Således är det också ganska könsnormativt att Cyrus är den avklädda, i och med att 

en man förmodligen inte hade behövt göra samma uppoffring i hennes ställe. 

2.2.1.2 Heterosexuellt sex 

Vidare vill jag också poängtera att en del av de poser som Cyrus och hennes kvinnliga statister 

intar är normerande så till vida att de, i brist på bättre ord, bäst kan beskrivas som sexställningar – 

sexställningar som verkar förutsätta ett manligt deltagande. Ta till exempel den ovan nämnda 

badkarsscenen. När Cyrus putar i vädret med rumpan på det vis som hon gör tycks det finnas en 

penetration med som variabel – sexställningen upplevs helt enkelt som heterosexuell.80 Kanske 

har detta att göra med att posen vore onödig vid den typen av sex som mer vanligen förknippas 

med samkönat samlag mellan kvinnor, där det, enligt Gayle Rubins sexuella värdehierarki, inte 

                                                           
77 Ambjörnsson 2011, s.144 
78 Ambjörnsson 2016, s.87-91 
79 Till exempel i den musikvideo av Robin Thicke som var minst lika känd som We Can’t Stop, där nakna kvinnor syns 
dansa framför den kostymklädda Thicke. 
80 Ambjörnsson 2016, s.108-111 
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förväntas förekomma någon penetration, (eftersom den ideala sexualiteten inte tillåter några 

tekniska hjälpmedel).81 

Badkarsscenen är även normerande så till vida att ingen man som vill stå i närhetsförhållande till 

det heterosexuella idealet skulle kunna ha intagit samma pose. Om han hade gjort det skulle han 

förknippas med icke-mannen, den ofullgångna mannen eller med kvinnan.82 I denna doxa putar 

de ideala männen helt enkelt inte med sina bakdelar, eftersom denna gest, som ovan beskrivet, 

antyder att en penetration ska äga rum. Den ideala mannen blir dock aldrig penetrerad, eftersom 

han i egenskap av att vara idealet bara ägnar sig åt heterosexuellt sex. Med ett Ambjörnssonskt 

vokabulär skulle man kunna säga att om en man putat med rumpan hade det varit ”fel” gest på 

”fel” kropp. När Cyrus i egenskap av kvinna dock genomför samma gest, så förefaller det helt 

naturligt – vilket är vårt nyckelord. Att gesten känns naturlig när en kvinna gör det bevisar dess 

normerande egenskap. 

2.2.2. Hur utmanas normerna? 

Förutom badkarsscenen finns det en hel del annan sexuell symbolik, varav delar snarast verkar 

beteckna homo- och inte heteroerotik. Utöver detta finns det också symboler som inte kan anses 

höra till någon av de båda kategorierna, eller kanske till båda två samtidigt. 

2.2.2.1 Homoerotik 

Precis som att män till exempel inte bör puta med rumpan i vädret bör de heller inte stoppa 

något i munnen, för att sedan suga på det. Denna gest hade, om en kvinna utfört den, 

förmodligen betecknat heterosexuellt oralsex. Utförd av ”fel” kropp, är det dock snarare 

homosexuellt oralsex som betecknas – något som definitivt kan anses utmana populärkulturens sätt 

att normalt presentera sexuella begär på. I denna musikvideo bjuds vi på bland annat en sådan 

scen. Det hela sker precis i början av videon. Där syns en sovande man, med sin egen tumme i 

munnen. (Det finns säkerligen en Freudiansk teori att applicera här). 

Det hela slutar heller inte där. Cyrus själv framför också en liknande symbolik. Henens ansikte 

visas i närbild då hon formar ett v med pek- och långfinger, för att sedan föra dem till munnen 

och sträcka ut tungan där i mellan. Åter igen kan gesten anses beteckna samkönat oralsex. Senare 

fortsätter hon även samma tema då hon syns kyssa en plastdocka, som av allt att döma ska 

föreställa en kvinna. 

                                                           
81 Ambjörnsson 2016, s.74 
82 Ambjörnsson 2011, s.33 
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2.2.2.1 Förvirrade könsuttryck – penetration som variabel 

Både mannen som suger på tummen och Cyrus v-tecken skulle alltså kunna argumenteras vara 

normbrytande i och med det att de bägge kan antas beteckna samkönat oralsex. Under 

musikvideons fortsättning visas dock andra samkönade sekvenser upp, varav jag vill ta fasta på 

framförallt en av dessa. 

När det kommer till heterosexuellt sex är det tydligt vad som betecknar män och vad som betecknar 

kvinnor – den som genomför penetrerandet är mannen, medan den som blir penetrerad är 

kvinnan. Ambjörnsson beskriver hur man i andra doxor och kulturer kommit att ge den som blir 

penetrerad statusen av en kvinna, oavsett om personen har en vagina eller om samlaget måste ske 

analt.83 Således kan alltså en man som har sex med en annan man också räknas som kvinna. Detta 

är inte sant för vår västerländska nutid, men det är applicerbart också i vår doxa. Vi tenderar 

nämligen att kräva en manlig närvaro när penetrationen finns med som variabel, eftersom 

tekniska hjälpmedel som nämnt inte är eftersträvansvärt.84  

När Cyrus därför i en helt annan scen syns tillsammans med en annan kvinna blir könsuttrycket 

förvirrat. Inte för att de ägnar sig åt homosexuellt samlag, utan för att rollerna som kvinna och 

man blir otydliga. Vid ett tillfälle böjer sig Cyrus till exempel framåt på ett liknande vis som hon 

gjorde i badkaret. Bakom henne placerar sig den andra kvinnan, som sedan börjar jucka. Cyrus 

har uppenbarligen fortfarande tagit på sig rollen som kvinna, men vilken roll spelar den andra 

personen? Är hon en man, eftersom juckrörelsen antyder penetration? Eller är hon en kvinna, 

eftersom hennes övriga visuella uttryck antyder det? I denna doxa finns inget bestämt svar på den 

frågan. 

2.3. Låttexten 

We Can’t Stop sägs vara en förlängning på eller en modernisering av Cyrus tidigare singel Party In 

the USA. Själv säger Cyrus att den enda skillnaden mellan denna nya låt och den förra är att hon 

denna gång festar lite mer. En del av all kritik som omgav henne under denna tid riktades faktiskt 

direkt till musikvideon, men i andra fall fick texten också stå till svars. Det sades att Cyrus målat 

upp en glorifierad bild av ett konsekvenslöst nattliv utan morgondag, som kunde vara skadlig för 

den relativt unga målgruppen. Det finns dock flera goda anledningar till att tro att texten 

egentligen bär på ett annat, eller kanske ett ytterligare, budskap – ett budskap som kan anses vara 

queert. 

                                                           
83 Ambjörnsson 2016, s.108-110 
84 Ambjörnsson 2016, s.75 
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2.3.1 Hur upprätthålls det normala? 

2.3.1.1 En hyllning till droger 

Själv menade Cyrus att låten helt enkelt handlar om att släppa loss och festa. Andra menade att 

hon sjunger en hyllning till droger och sex. Det ska inte förnekas att denna tolkning faktiskt 

känns ganska rimlig. Cyrus sjunger bland annat att ”everyone in line in the bathroom, trying to 

get a line in the bathroom”, där denna ”line” har antagits syfta på drogen kokain, på grund av på 

vilket vis den normalt intas. 

2.3.1.2 Kvinnliga begär 

Texten kan också läsas feministiskt, precis som det rosa kan. Denna tolkning är möjlig eftersom 

Cyrus konstant talar i vi-form, vilket antyder att hon hela tiden refererar till en grupp som hon 

själv tillhör. Eftersom hon är kvinna och på grund av ovan angiven symboliken, där rosa spelar 

en stor roll, kan det vidare antas att den grupp hon syftar till är gruppen kvinnor. I så fall 

ifrågasätter texten de normer som till exempel reglerar vad som är rimligt för en kvinna att göra 

och säga, samt vem hon kan tänkas få kyssa, träffa och älska. Det tycks också finnas en 

inomtextuell medvetenhet kring att detta är ett budskap som argumenterar emot rådande doxa: 

It's our party we can do what we want 

It's our party we can say what we want 

It's our party we can love who we want 

We can kiss who we want 

We can see who we want[…] 

We run things, things don't run we 

Don't take nothing from nobody […] 

På festen som Cyrus förespråkar finns det alltså, i denna tolkning, inga regler för hur kvinnor 

måste vara och framställa sig själva. Att de till exempel ska uppträda som behagfulla, måttfulla 

och återhållsamma verkar här inte gälla.85 På denna fest, tycks Cyrus säga, kommer ingen att 

uppskatta ditt värde utifrån hur omsorgsfullt du döljer ditt sexuella begär. Här är det okej, även 

för kvinnor, att separera sex från kärlek. 

2.3.2 Hur utmanas normerna? 

De feministiska inslagen anses i denna uppsats alltså inte vara utmanande nog. För att kunna 

kvalificeras som ifrågasättande av normerna krävs därför ytterligare dimensioner. 

                                                           
85 Ambjörnsson 2011, s.17-20 
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2.3.2.1 Queerfeminism 

En annan tolkning av låttexten är att den kritiserar den heterosexuella värdehierarkin som Gayle 

Rubin pratar om.86 Bland de normativt utmanande inslagen är en queerfeministisk tolkning möjlig 

även här. I så fall bör vi fokusera på samma element av texten som ovan citerats. Skillnaden blir 

att vi stryker antagandet om att Cyrus som kvinna förmodligen framför åsikter som kan förväntas 

gynna hennes egen grupp. Ponera istället att vi kanske inte visste om hon var en han, hon eller 

hen. I så fall blir det svårare att anta vilken grupps talan hon för. Istället blir hennes vi ett mer 

universellt sådant, som kanske istället betecknar hela mänskligheten. Budskapet kan då istället antas 

vara att det verkligen är okej att kyssa och älska vem man vill på denna fest. Kategorierna män och 

kvinnor är inte längre de enda givna alternativen och då förväntas de heller inte åtrå och ha sex 

med varandra. Istället kan vem som helst kyssa vem som helst, utan att bry sig om hur samhället 

normalt hade sett på handlingen. Det är detta som till exempel möjliggör för Cyrus att, som 

kvinna, dansa upplyst av rosa lampor, antyda homosexuellt oralsex och på samma gång även 

antyda heterosexuellt samlag med en person av samma kön. 

2.3.2.2 Molly 

So la da da di we like to party 

Dancing with Molly 

Doing whatever we want 

Ytterligare en queer tolkningsindicier, som jag nästan är besviken på att ingen verkar prata om, är 

denna mystiska Molly. I den ovan nämnda tolkning, där drogvanorna stod i centrum, antas Molly 

syfta på hallucinogenen ecstasy, som ibland benämns med detta smeknamn. Det som sker, rent 

visuellt, samtidigt som Cyrus sjunger om Molly är dock för intressant för att tillåtas passera. Åter 

igen flyttas scenen till det kök som vi tidigare sett en kvinna låtsas skära av sig fingrarna i. Denna 

gång är Cyrus i egen hög person där, men hon är inte ensam. Där med henne står en annan 

kvinna. Noterbart är också att när Cyrus fick lov att framföra We Can’t Stop live på MTV-galan 

2013, så syns samma kvinna figurera även där. 

Denna mystiska kvinna kan lätt leda en att tro att det i själva verket är hon som är Molly, och inte 

partydrogen. På så vis skulle textraden dancing with Molly istället kunna beteckna ytterligare ett fall av 

homoerotik. Ändå får jag för mig att det finns till och med mer till Molly än så. Det är bland 

annat vetskapen om att Cyrus haft för vana att anställa transsexuella personer i senare 

                                                           
86 “Miley Cyrus drugqueen”, Daily Mail UK, jan. 7 2015, http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-
2900809/Inside-Miley-Cyrus-drug-den-Singer-surrounded-cannabis-rolled-bank-note-vial-white-powder-recording-
studio.html, (2018-05-21) 

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2900809/Inside-Miley-Cyrus-drug-den-Singer-surrounded-cannabis-rolled-bank-note-vial-white-powder-recording-studio.html
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2900809/Inside-Miley-Cyrus-drug-den-Singer-surrounded-cannabis-rolled-bank-note-vial-white-powder-recording-studio.html
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2900809/Inside-Miley-Cyrus-drug-den-Singer-surrounded-cannabis-rolled-bank-note-vial-white-powder-recording-studio.html
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dansnummer, som lockar mig till att dra denna slutsats.87 Molly ser heller inte ut på det vis som vi 

är vana vid att presenteras kvinnligt genus och hon skiljer sig markant från de andra kvinnorna i 

musikvideon – för det första är hon avsevärt mycket längre och det tycks mig som att hon bär 

peruk. För det andra bär hon kläder som hon får vara ensam om att bära genom hela videons 

gång. I min efterforskning har jag inte funnit något som tyder på att Molly skulle vara varken en 

dragqueen eller en transsexuell person, men tolkningen förefaller ändå inte omöjlig att göra. Som 

sagt är stereotyperna de lättaste vägarna till förståelse och vår Molly liknar mycket riktigt en 

stereotyp presentation av en transsexuell kvinna.  

                                                           
87 “Cyrus drafts 85 years old dragqueen”, USA Today, aug. 25 2017, https://www.usatoday.com/story/life/nation-
now/2017/08/24/miley-cyrus-drafts-drag-queen-85-mtv-video-music-awards/600463001/, (2018-05-21)  

https://www.usatoday.com/story/life/nation-now/2017/08/24/miley-cyrus-drafts-drag-queen-85-mtv-video-music-awards/600463001/
https://www.usatoday.com/story/life/nation-now/2017/08/24/miley-cyrus-drafts-drag-queen-85-mtv-video-music-awards/600463001/
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Avslutning 

3.1 Resultat 

På följande vis har jag valt att rubricera de tolkningsindicier som jag funnit i We Can’t Stop: 

 

3.1.1 Normerande tolkningar 

Det tycks uppenbart att en feministisk tolkning av de normerande uttrycken var både möjlig och 

mest lättillgänglig. Rosa kan för det första användas för att beteckna kvinnlighet, men eftersom 

Cyrus könsliga tillhörighet redan är känd är det mer troligt att något annat står i centrum. Således 

kan rosa ha använts för att beteckna ett feministiskt budskap, där färgen gjorde det möjligt att ta 

plats på och utmana könsmaktsordningen genom, utan att få sin könstillhörighet ifrågasatt. Att 

detta upplevs som den mest lämpliga tolkningen av de normerande uttrycken gör dock inte andra 

tolkningar mindre relevanta eller osanna. Istället kan flera tolkningar vara betydelsefulla och 

gällande på samma gång. Således är det heller inte onödigt att även konstatera att rosa kan ha 

ansetts som en klassmarkör, i egenskap av Cyrus primära ethos, eller som en rassymbol, i egenskap 

av att den ljuva, västerländska kvinnligheten inte är den enda som visas upp. Det feministiska 

budskapet blir i så fall ett ganska intersektionellt sådant. 

3.1.1 Utmanande tolkningar 

Vad gäller utmanandet av etablissemangets sätt att framställa kön och genus känns den 

queerfeministiska tolkningen mest applicerbar. Också denna står oss till buds genom att knyta an 

till det rosa associationsfältet. Genom att koppla de rosa färgerna till de homoerotiska och 
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könsförvirrande inslagen blir det möjligt att se det visuella uttrycket som en queer aktivism – en 

slutsats till vilken texten bara bidrog. Genom att verbalt uttrycka att vem som helst kan få 

engagera sig i intimt umgänge med vem som helst blev budskap explicit och inte bara implicit, 

verbalt och inte bara visuellt. 

3.2 Slutsats 

Nu har jag fastslagit de tolkningar som jag finner mest troliga. Nedan ämnar jag förklara på vilka 

sätt både de feministiska och de queerfeministiska budskapen argumenterar. 

3.2.1 Hur upprätthålls det ”normala” i Cyrus musikvideo? 

Det normala upprätthålls hela tiden genom en argumentation som baseras på stereotyper. Det är 

inte svårt att förklara varför det förhåller sig på detta vis. Liksom jag beskrivit i teorikapitlet 

menar Ruth Amossy att när det kommer till förståelsen av någons ethos så underlättar 

stereotyperna.88 Genom dessa får publiken bättre förståelse för retorn och retorn vet i sin tur hur 

hen mest lämpligen bör presentera sig själv. Ju mer av en stereotyp någon är, desto lättare blir det 

alltså att begripa sig på denne. När Miley Cyrus därför syns slingra sig framför kameran, med 

rumpan i vädret är det i hög grad begripligt – hon kombinerar helt enkelt rätt kropp med rätt 

begär. Att det rosa används gör också det hela lättare. På så vis förstärks intrycket av att allt är i 

sin heteronormativa ordning – hon är en kvinna som ägnar sig åt kvinnliga företeelser. 

Att rosa också kan tolkas representera underklassen är även det en möjlig tolkning, som blir 

tillgänglig för oss genom de stereotypa dragen i Cyrus primära ethos. Dessa två tolkningar behöver 

inte heller nödvändigtvis konkurrera med varandra, utan kan göras sida vid sida. Det blir helt 

enkelt bara ännu mer rimligt för Cyrus att använda sig av rosa, som förklär faktumet att excessen 

är okvinnlig, liksom det är att ta för sig och ta plats. 

Det är delvis genom dessa stereotypa inslag som det feministiska budskapet kan slå rot. Detta är 

på grund av den ovan angivna anledningen – feminismen kräver den heterosexuella matrisen. Det 

är omöjligt att argumentera för existensen av ett systematiserat förtryck av en grupp, om man inte 

får erkänna samma grupp. För att förklara denna grupp krävs också att den ställs i motsatt 

position till något annat. Om gruppen är förtryckt, måste det finnas en annan grupp som 

förtrycker den. Således måste båda grupperna fastslås och definieras och därför upprätthålls 

könspolariseringen. 

                                                           
88 Amossy 2001 
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3.2.2 På vilket sätt bjuder Cyrus motstånd i den dominerande genus- och sexualitetsdiskursen? 

När det normala utmanas görs detta hela tiden genom en argumentation som arbetar mot 

stereotyper – en argumentation som förvränger dem och parar ihop fel association med fel 

kropp. Detta blir tydligt i fallet med de homosexuella anspelningarna. En man bör inte ertappas 

med att stoppa något i munnen och suga på det. En kvinna bör inte heller jucka mot en annan 

kvinnas bakdel. Den ideala mannen ägnar sig nämligen inte åt homosexuellt oralsex och den 

ideala kvinnan har för det första inte något att penetrera någon annan med, och för det andra 

inget begär för att göra det.  

Egentligen är det kanske just den juckande kvinnan som är den mest normbrytande symbolen. 

Det är hon som direkt förvirrar könsuttrycket och omkullkastar de gällande premisserna. Den 

man som har oralsex med en annan person av samma kön är förstås fortfarande en man, om än 

en mindre lyckad sådan, men en kvinna som kan penetrera en annan kvinna – vad är hon? Den 

heterosexuella matrisen erbjuder oss inga svar på den frågan och kanske är det där queerteorin 

verkligen får glänsa som mest. 

3.2.3 Molly 

Införandet av Molly är den enda symbol som varken är avgjort normativ eller avgjort 

ifrågasättande. Att låta en transsexuell person figurera i en musikvideo kan givetvis anses vara en 

normbrytande handling, i och med det att transpersoner vanligen inte alls blir representerade i 

populärkulturen. Å andra sidan skulle detta också kunna anses vara just en sådan villkorad, 

stereotyp roll som Ambjörnsson pratar om.89 Detta eftersom att transkvinnan genom denna 

musikvideo får lov att existera sida vid sida av majoritetssamhället, men hela tiden endast på dess 

villkor. Hennes existens i offentligheten, och kanske också i musikvideon, är begränsad av de 

förväntningar som vi har gentemot transpersoner. Trots att hon tillåts synas på en stor offentlig 

scen så skulle denna tillåtelse eventuellt kunna vara mycket marginell. Överskrider hon de linjer vi 

dragit för den roll vi givit henne blir hon åter igen svårbegriplig, på precis samma sätt som Cyrus 

blir omöjlig att förstå, så fort hon bryter mot de regler som gäller för kvinnor. Detta är en mycket 

viktig poäng att göra, då den kan förklara den samhälleliga tendensen att hellre vilja leva upp till 

en stereotyp, och i många fall begränsande, roll, än att försöka bryta sig fri. Ingen vill halka ned i 

hierarkin – ingen vill vara obegriplig. 

                                                           
89 Ambjörnsson, 2016 s.65 
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3.3 Slutsats 

”Att alltför otvunget kombinera genus- och sexualitetssymboler efter eget huvud är inget man gör 

ostraffat.”90 Detta konstaterade Ambjörnsson redan 2011, och jag kan inte göra annat än att hålla 

med henne. Liksom i de påskbilder som mottogs med öppna armar finns i videon ett rosa filter. 

Så långt liknar dessa två tappningar av Miley Cyrus varandra mycket. Ytterligare en likhet är att 

hon fortsatt är mycket avklädd och poserar sexuellt utmanande, men ungefär där upphör de båda 

uttrycken att påminna om varandra.  

I påskbilderna utgör Cyrus betraktelseobjektet på helt egen hand – hon är ensam med sin 

sexualitet och detta är en sexualitet som egentligen inte är för hennes själv. I videon är dock inte 

fallet så. Där skildrar hon sina sexuella begär tillsammans med andra personer av samma kön och 

andra personer vars könsliga tillhörighet den heteronormativa logiken inte begriper sig på. 

Ett av queerteorins huvudsakliga mål är att hylla och uppmärksamma det som traditionellt sätt 

har en låg status i samhällets ögon. Miley Cyrus musikvideo We Can’t stop räknar jag som en 

sådan. På grund av de förvirrade könsuttrycken gjorde hon sig obegriplig. Kanske kände publiken 

till att hon identifierade sig som pansexuell, kanske gjorde dem det inte. Detta spelar hur som 

helst inte särskilt stor roll. När någon avviker från hur vi är vana vid att kön och genus normalt 

görs tenderar vi att bli förvirrade och denna förvirring leder i längden till att vi provoceras.  

Ändå är det viktigt att upprepa dessa avvikelser, för om rådande verklighetsuppfattning aldrig 

ifrågasätts kan status quo aldrig förändras. Därför är representation av avvikelserna en 

förutsättning för att ett mer tolerant samhälle så småningom ska kunna existera och för att de 

med alternativa livsstilar så småningom ska slippa få sin verklighet villkorad, när de inte lever upp 

till majoritetssamhällets förväntningar. För att citera Hanna Marklund – första svenska kvinnan 

att vara expertkommentator under ett fotbolls-VM för män – efter att hon mottagit en enorm 

kritik för sitt medverkande: ”Någon måste gå först och ta smällen.”.91 

  

                                                           
90 Ambjörnsson 2011, s.48 
91 “Hanna Marklund om att vara första kvinnan att kommentera herrfotbolls-VM”, Feminima, jun. 18 2018, 
https://www.femina.se/hanna-marklund-om-att-vara-forsta-kvinnan-att-kommentera-herrfotbolls-vm/, (2018-06-
20)  

https://www.femina.se/hanna-marklund-om-att-vara-forsta-kvinnan-att-kommentera-herrfotbolls-vm/
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