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Inledning 
 

Introduktion 
Vem kan man kalla en författare, filmskapare eller auteur? Jag vill hävda att när jag 

surfar på Internet eller läser dagstidningen och kollar efter nya film- och boksläpp har 

författaren eller regissören en stor påverkan på vilka titlar jag intresserar mig för. 

”Den nya filmen med Quentin Tarantino kan ju inte bli annat än riktigt, riktigt bra” 

tänkte jag när jag såg annonseringen för hans Inglourious Basterds 2009. Likaså 

måste ju Jens Lapidus grafiska roman Gängkrig 145 vara värd att läsa, han skrev ju 

Snabba Cash. Rollen som skapare av någonting och min förmåga att erkänna 

författarrollen tror jag många andra delar. Det intressanta är att det också följer med i 

nya medier. När jag sitter på Internetforum och läser trådar kan det anonyma 

användarnamnet ibland få mig att försöka hitta fler trådar startade av profilen 

”Daf1337”, för att ta ett exempel. Den viktigaste delen dock, är det faktum att när jag 

sitter på YouTube och tittar på videor kan jag med hjälp av sidans gränssnitt snabbt 

hitta fler videor från samma användare. Med några få knapptryckningar har jag kollat 

igenom alla videor användaren har lagt upp. Ibland är det videor jag aldrig skulle sökt 

på eller kommit i kontakt med om jag inte sett den första videon och fått upp intresse 

för uppladdaren. Men kan vi verkligen kalla dessa uppladdare för författare? Jag har 

själv videor på YouTube, är jag en författare?  

Jag gick in på Sveriges Författarförbunds hemsida och klickade på ”sök 

medlemskap” där mötes jag av kriteriet: ”Medlemmar i Sveriges Författarförbund är 

svenska medborgare och utländska medborgare bosatta i Sverige som offentliggjort 

texter av konstnärligt eller vetenskapligt värde.”1 Det är diskuterbart huruvida videor 

på YouTube har konstnärligt eller akademiskt värde. Detta är dock någonting jag 

väljer att just nu utelämna, men frågorna kring författarskap kvarstår. Jag tänker 

därför i denna uppsats försöka reda ut vad författarskap innebär i ett nytt medieklimat 

och har därför valt att närmare studera just YouTube.  

 

                                                 
1 Sveriges Författarförbund, sök medlemskap, 
http://www.forfattarforbundet.se/sff/main.nsf/2/1020 (2011-11-16). 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att försöka reda ut vad författarskap innebär i ett nytt 

medieklimat, här speciellt med fokus på YouTube. Vad är en författare, filmskapare, 

upphovsman eller auteur? Hur ser bilden av dessa roller ut i ett nytt medieklimat med 

interaktiva plattformar som YouTube? Jag tänker i denna uppsats diskutera 

författarskapet i äldre media, och analysera rollen som skapare i nyare media, för att 

se om vi behöver revidera vår syn på författarskapet? Kan man utifrån YouTube-

media definiera rollen som filmskapare, författare och auteurer eller måste vi tänka ut 

ett nytt, mer passande koncept. 

 

Metod 

Vad är YouTube? 

För att kunna börja titta närmare på YouTube som medium, bör vi först reda ut vad 

YouTube är för slags medium och hur det fungerar. Hur ser klippen på YouTube ut? 

Vilka är skaparna? Vad används YouTube till?  

”Broadcast Yourself” lyder YouTubes slogan, och den blir nästan också ett 

signum för YouTube. För det är mestadels individer som laddar upp egna kreationer 

av olika slag, där du offentliggör dig själv genom ett audiovisuellt språk. All media på 

YouTube utgår dock inte från individer som tillsammans samverkar i ett kreativt 

kollektiv, som sloganen gärna vill peka på. YouTube är också ett medium för 

marknadsföring där de stora filmbolagen lägger upp trailers för kommande filmer. 

Här finns också utrymme för stora tv-kanaler som till exempel BBC och CBS att 

publicera sina inslag. När marknadsföring tränger sig in på YouTube blir det också 

problematiskt att definiera YouTube som ett medium enbart fyllt av kreativa individer 

som offentliggör sina verk. Det är därför viktigt att studera författarskapet på 

YouTube med viss försiktighet både för att klipp kan fungera som dold 

marknadsföring men också för att vissa uppladdare tjänar pengar på sina klipp.  

Jag tänker analysera tre olika sorters författarroller på YouTube, men innan jag 

kommer till en analys av dessa är det nödvändigt att titta på tidigare forskning kring 

författarskap och reda ut vad det finns för tolkningar av en författare. 
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Teori och forskningsöversikt 
Teorier kring författarskap är inget nytt fenomen. Författarskap har diskuterats ofta 

både inom litteratur och film. Det finns till och med de, bland andra Roland Barthes, 

som hävdar att författaren inte längre är viktig.2 Här tänker jag främst utgå från 

Michael Foucaults text ”What is an Author?” som tar upp författarens funktion. Jag 

kommer också att undersöka konceptet med författarskap i filmmediet, mycket för att 

YouTube-media har mer likheter med filmen än annan media, men också för att reda 

ut författarbegreppet i det anseendet att det rör sig mer om rollen som skapare till verk 

snarare än bara skapare av litterära förlagor. Här kommer jag att använda texter ur 

David A. Gerstners och Janet Staigers bok Authorship and Film.  

 

Vad är en författare? 

Vad är egentligen författarskap? Termen författare är ganska självklar i ett 

litteraturperspektiv, en författare är en upphovsman till en text. Men om vi förutsätter 

att teater, film, bildkonst, musik också är texter kan författarskapet bli aningen 

problematiskt. Svenska Akademins ordbok definierar en författare som: 

 

1. a) om ngn i hans förhållande till en skriftlig framställning som han 

utarbetat l. håller på att utarbeta[…] 

b) person som gjort sig känd gm författande l. mer l. mindre 

yrkesmässigt ägnar sig åt att författa; utan narmare [sic] bestämning 

särsk. i fråga om skönlitterärt l. vittert författarskap[…] 

2. numera bl. (i fackspr.) med anslutning till det bruk av ordet som 

omnämnes i anm. nedan. I Lag om rätt till litterära och musikaliska 

vark [sic] 30/5 1919 förstås med författare upphovsman till 

1) skrift o. muntligt föredrag, 2) musikaliskt värk [sic], 3) teckning 

samt grafisk l. plastisk avbildning där teckningen l. avbildningen är av 

vetenskaplig l. teknisk art, 4) mimiskt värk [sic] (balett l. pantomim). 

5) kinematografiskt värk [sic].3 

 
                                                 
2 Roland Barthes, ”The Death of the Author” i David A Finkelstein och Alistair 
McCleerys (red.) The Book History Reader, London: Routledge, 2006. 
3 Svenska akademin, Uppslagsordet "författare", http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
(2011-11-16). 
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En författare är alltså någon som gjort sig känd genom att författa i synnerhet 

skönlitterära eller vetenskapliga texter. Men som Svenska akademin också poängterar 

handlar det i rättsanseenden om mer än bara litterära medier. Med andra ord är 

författarskap inte bara en term för litterära skapare utan även för till exempel musik, 

teater, bildkonst och film. Detta svarar på frågan vad en författare är rent tekniskt, det 

är en upphovsman till ett verk, men är verkligen författaren bara en upphovsmakare? 

Finns det inte andra syner på en författare?  

 Den franska filosofen Michael Foucault har skrivit om författarrollen i ”What 

is an Author?” Han skriver att ett privat brev må ha en underskrivare men inte en 

författare, en anonym text uppsatt på en vägg har en skribent men inte en författare.4 

Med denna mening säger Foucault att en författare är mer än bara den tekniska 

upphovsmannen. Foucault introducerar här begreppet ”the author function” det vill 

säga författarens funktion. Han hävdar att författarfunktionens karaktär bygger på hur 

verk cirkulerar, på vilket sätt de existerar och vilken funktion dess diskurs har i 

samhället.5 Om man fokuserar på bok- eller textförfattare går det, enligt Foucault, att 

isolera fyra olika betydelser av författarfunktionen. 

 Den första betydelsen handlar om äganderätt, där äganderätten av verk 

systematiserades i slutet av artonhundra- och början på nittonhundratalet för att kunna 

ge författaren ekonomisk fördel och undvika att texter kopierades. I nästa betydelse 

menar Foucault att författarfunktionen är multifunktionell, det vill säga att den inte 

fungerar likadant på alla sorters texter. Han menar att från början behövde det vi idag 

kallar skönlitterärt inte ha en ursprunglig skapare, medan vetenskapliga påståenden 

inte togs på allvar om det inte framgick vem som framkastat dem. Detta har i modern 

tid enligt Foucault helt ändrats där vi numer måste veta vem författaren till en 

skönlitterär bok är, medan vi ser på vetenskap som en anonym, etablerad sanning.6 

 Den tredje betydelsen handlar om författaren som en konstruktion. Författaren 

får inte sin status bara genom att tilldelas sitt verk. Författarfunktionen blir mer 

komplex där i synnerhet kritiker sätter författaren i ett större perspektiv och granskar 

denne utefter olika kriterier, för att i efterhand kunna tilldela författare verk som står 

utan skapare. Till exempel om ett verk hittas och påstås vara skrivet av Shakespeare, 

                                                 
4 Michael Foucault, ”What is an Author?” i David A Finkelstein och Alistair 
McCleerys (red.) The Book History Reader, London: Routledge, 2006 s. 284. 
5 Foucault, s. 284. 
6 Foucault, s. 285. 
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måste det granskas utefter vissa kriterier för att kunna tilldelas Shakespeare. I den 

fjärde och sista betydelsen av författarfunktionen menar Foucault att författaren blir 

en skepnad av sig själv. Författaren identifieras inte enbart med en verklig person utan 

kan istället ses som ett alter ego till skaparen.7 Foucaults fyra kategorier av 

författarens funktioner må vara fokuserade på den enskilde litterära författaren, men 

de kan ändå fungera som en grund i analysen av ett nyare medium.  

Tar vi den första betydelsen om äganderätt och applicerar det på ett YouTube-

klipp, finns det både likheter och olikheter med Foucaults bild av författarfunktionen. 

I den existerande forskningen på YouTube-media har användarnamnet en stor 

betydelse, likt regissörens roll när man refererar till film. Samtliga texter i Pelle 

Snickars och Peter Vonderaus bok The YouTube Reader använder klippnamnet och 

användarnamnet i refereringen till YouTube-klipp.8 Jag kommer i denna uppsats 

också att referera till användarnamnet snarare än till någon verklig person. Med andra 

ord finns en funktion av äganderätt, även om den inte hindrar verk på YouTube att 

kopieras eller återuppladdas.  

Foucaults funktion med författaren som multifunktionell, där han menar att 

författarfunktionen skiljer sig beroende på vilket sorts verk det handlar om, har också 

värde i applicering på YouTube-media. När uppladdaren nguoap gör en samlingsvideo 

med roliga klipp på katter i sin video ”Funny Cats” 9 har författaren knappast samma 

funktion som till exempel videobloggaren meekakitty vars kanal i skrivande stund har 

över 800,000 prenumeranter.10 Även om ”Funny Cats” har över 32 miljoner 

visningar, så har nguoap mindre än 6000 prenumeranter. Med andra ord är det 

800,000 människor som får och vill veta varje gång metakitty lägger upp en ny video. 

Jämfört med det 6000 för nguoap. När en uppladdare enbart samlar populära klipp i 

en video blir hans roll som författare inte speciellt viktig, då åskådare inte går in på 

hans kanal för de är intresserade av hans skapelser, utan klickar sig dit för att de vill 

se klipp på roliga katter. Meekakitty däremot lägger kontinuerligt upp videor med sig 

själv där hon pratar om sig själv och etablerar där ett intresse för hennes persona hos 

åskådarna och prenumeranterna.  

                                                 
7 Foucault, s. 286-287. 
8 Pelle Snickars och Peter Vonderaus, The YouTube Reader, Stockholm: National 
Library of Sweden, 2009. 
9 nguoap, Funny Cats, http://www.youtube.com/watch?v=IytNBm8WA1c (2011-12-
06). 
10 meekakitty, kanal, http://www.youtube.com/user/meekakitty (2011-12-06). 
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Foucaults tredje betydelse med författaren som en efterkonstruktion är den 

betydelsen som inte har någon riktig relevans på YouTube, men inte för att teorin inte 

skulle passa YouTube som medium, snarare tvärtom. Med tanke på hur många klipp 

som återuppladdas av nya användare och sprids på Internet överhuvudtaget, finns det 

utrymme för att kunna analysera och sätta användare i större perspektiv för att på så 

sätt spåra klippens ursprung. Men mediet är fortfarande så pass nytt att klipp inte har 

hittat in i kritikens värld än.  

Den fjärde och sista betydelsen Foucault tar upp, där författaren snarare blir ett 

alter ego än en verklig person, är den betydelse som bäst passar in på YouTube-

mediet. Här har vi som tidigare nämnt användarnamnet, ofta anonymt eller åtminstone 

annorlunda från uppladdarens riktiga namn, som fungerar likt ett artistnamn eller 

pseudonym. Åskådaren får inte samma möjlighet att tänka sig en person bakom 

verken, som i mer traditionell media där ett riktigt namn fungerar som en länk till den 

verkliga människan.   

Den typiska uppladdaren på YouTube är enskild, som fenomenet med 

”videobloggare” till exempel. Foucaults betydelser lägger också fokus på den enskilde 

författaren, men YouTube växer hela tiden och produktionsförhållanden ändras. 

YouTube är fullt med kreativa kollektiv som gör klipp, mer och mer likt 

professionella produktionsförhållanden inom filmmediet. Enskilda författarperspektiv 

är därför inte själva hållbara i den här analysen av författarskapet. För att komma 

vidare i frågan och speciellt för att kunna applicera den på olika sorters videor, 

behöver vi titta närmare på filmmediets författarskap. 

 

Filmens författare 

David A. Gerstner skriver i sin text ”the Practices of Authorship” att även om filmen 

för det mesta är ett samarbetande medium, finns det både i teoretiska diskussioner och 

inom marknadsföring en vilja att koppla film till en auteur.11 I förhållande till just 

YouTube är detta ett intressant påstående där skaparen av ett klipp oftast är ensam, 

men som jag ska komma till finns det också tydliga likheter med filmens 

samarbetande tendenser. Jag kommer därför att ställa upp teorier om den enskilde 

auteuren mot teorier som tar upp författarrollen som en gemensam roll.  

                                                 
11 David A Gerstner, ”The Practices of Authorship” i David A Gerstner och Janet 
Steigers (red.) Authorship and Film, London: Routledge, 2003 s. 5. 
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Vi börjar i ena änden och tittar på vad en auteur är för någonting. Auteurteorin 

kommer från François Truffaut och hans medskribenter på den franska tidskriften 

Cahiers du Cinéma, där en tydlig kritik riktades mot den franska filmindustrin som 

enligt författarna baserades för mycket på litteraturen. För att lyfta filmmediet och 

filmskapare användes i flertalet texter begreppet auteur om regissören som filmens 

författare.12 

Auteurteorin som gick ut på att regissörer fick rollen som filmens författare 

smittade av sig även på Hollywoodfilm. Främst genom Andrew Sarris som i sin 

tolkning av det då franska begreppet auteurism mer fokuserade på auteuren i 

Hollywoodfilmer. Enligt Sarris text ”Notes on the Auteur Theory in 1962” ska 

regissörer granskas utefter tre kategorier.13 Den första av dessa är inriktad på 

regissörens tekniska kunskaper av filmen. Här skriver Sarris att om en regissör inte 

har tillräcklig teknisk kunskap om filmens olika beståndsdelar som skådespeleri, 

sceneri, foto, klippning och så vidare kan denne direkt räknas bort från toppskiktet av 

regissörer. Han utrycker också att det finns mindre utrymme för oenighet kring den 

här utgångspunkten än i det två andra.  

Auteurteorins andra utgångspunkt handlar om hur en regissör sätter sin 

personliga prägel på en film. Det måste gå att se återkommande stildrag i flera av 

regissörens filmer som en slags signatur för regissören. Detta påstår Sarris att 

amerikanska regissörer generellt är bättre på i jämförelse med resten av världens 

regissörer. Han motiverar det med att amerikanska regissörer får lägga ner mer arbete 

på det visuella materialet medan de som gör film utanför Hollywoods konventioner 

får arbeta friare med det litterära materialet och kan då sätta sin personliga prägel 

redan där.  

Den tredje och sista utgångspunkten handlar om inre mening och är också den 

Sarris lägger ner mest tid på att förklara. Han skriver att det är lite åt samma håll som 

mise en scène fast ändå inte riktigt. Det är tvetydigt för att det handlar om saker på 

film och det går inte att överföra till icke-filmiska termer. Sarris går så långt att kalla 

det själens kraft men förtydligar att det enda han menar med själ är skillnaderna 

mellan personligheter då allt annat skulle vara lika. Sarris försöker förklara att det kan 

                                                 
12 Gerstner, sid. 6-7. 
13 Andrew Sarris, ”Notes on the Auteur Theory in 1962” i Leo Braudy och Marshall 
Cohens (red.) Film theory & critisism, New York m.fl.: Oxford University Press, 
2009, s. 454. 
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handla om små ojämnheter i filmens rytm och applicerar det på en scen ur Jean 

Renoirs film La Règle du Jeu från 1939 i en sekvens där Renoir springer i en 

trappuppgång, stannar upp när han hör sitt namn ropas ut och fortsätter sedan springa 

vidare. Det Sarris försöker säga med jämförelsen är att om han kunde förklara denna 

musikaliska elegans skulle han kunna ge en mer precis bild av auteurteorin. Sarris 

metod blir dock precis som Gerstner också skriver, väldigt subjektiv. Men Gerstner 

medger ändå att trots detta bidrog Sarris till att man kunde analysera den kreativa 

aspekten i en industriell bransch.14  

Nu har vi två teoretiska mallar för att analysera det enskilda författarskapet, 

men vi behöver också se över både filmmedia och nyare media som ett samarbetande 

medium med kanske mer än bara en ensam skapare. ”En kommersiell spelfilm skapas 

av hundratals människor, både män och kvinnor, som var och en genererar en bild, 

medvetet eller omedvetet, av den potentiella åskådaren för att på så sätt lättare kunna 

gissa sig till vilka attityder och preferenser denna har.”15 Detta skriver Tommy 

Gustafsson om filmens författare i sin text ”Filmen som historisk källa”. Den här 

texten handlar om hur vi ska läsa en film som en historisk källa men Gustafsson har 

en poäng i att filmen, speciellt den kommersiella, skapas av många människor. I 

kommersiell spelfilm har alla medverkande en ganska tydlig roll. Vi har producenter, 

regissörer, foto, ljud, skådespelare och så vidare som tillsammans skapar filmen, och 

även om vi i forskning tenderar att leta efter en enskild individs vision (oftast 

regissörens) går det med enkelhet att se filmen som ett samarbetande medium. Men 

vad händer när dessa roller inte är lika tydliga? När en film inte krediterar alla 

medverkande i sina olika roller? 

Cindy Hing-yuk Wong skriver om kollektivt skapande och alternativa 

författarroller i sin text ”Grassroots Authors”. Genom att studera gräsrotfilmer gjorda 

under ett program som hette ”Scribe Video Center’s Community Vision Program” 

kommer Wong fram till en del slutsatser om kollektivt författarskap. Wong menar att 

”Community Vision”-programmet medvetet försökt ifrågasätta den enskilda 

författaren i deras sätt att arbeta.16 Man låter filmskaparna göra (dokumentär) film i 

                                                 
14 Gerstner, s. 8. 
15 Gustafsson, Tommy, ”Filmen som historisk källa” i Historisk tidskrift 126:3, 2006 
sid. 483. 
16 Cindy Hing-Yuk Wong, ”Grassroots Authors: Collectivity and Construction in 
Community Video” i David A Gerstner och Janet Steigers (red.) Authorship and Film, 
London: Routledge, 2003, s. 229. 
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grupper utan att hierarkisera rollerna i filmskapandet.17 Alla i gruppen medverkar i 

skapandeprocessen från att det diskuteras vad filmen ska handla om till själva 

produktionen av filmen, alla står bakom och framför kameran vid olika tillfällen.18 

Wong menar dock att viss problematik finns i begreppet kollektivt författarskap. I 

produktionen kan vissa personer ta på sig mer ansvar, till exempel i klippningen där 

en person sitter och tvingas ta många egna beslut som färgar filmen. Wong skriver 

också att skådespel, sketcher och dikter till exempel kan visa på individuellt artistskap 

även om det är ett kollektivt verk. Andra problem uppstår i receptionen där Wong 

menar att filmskaparna eller subjekten i filmerna kan berätta om ”verkligheten” 

bakom filmen, men filmerna kan också läsas av en publik på ett helt annat sätt än vad 

kollektivet menat. Utan den auktoritära rösten av en skapare till filmen blir det svårt 

att behålla budskapet som kollektivet ursprungligen ville framföra med filmen.19  

Just den auktoritära rösten som författarrollen ger, försvinner lätt även på 

YouTube. Användaren BlahBlahBlah2145 lade upp en video som hette Whats goin 

on.. där Jonah Mowry med skrivna lappar berättar om hur han blivit mobbad och 

försökt ta sitt liv på grund av sin homosexualitet. 20 Videon har nu nästan 8 miljoner 

visningar och har blivit omskriven i bland annat tidningen Metro.21 Användaren 

Jinxus25 återuppladdade ett klipp taget från BlahBlahBlah2145s kanal där samma 

person som i Whats goin on.. glatt pratar om hur mycket vänner han har. Men 

Jinxus25 döpte klippet till (HAI DAIR) Was Jonah Mowry lying? You decide. Videon 

har över 2 miljoner visningar och har lett till mycket kritik kring huruvida Jonah ljög i 

sin första video Whats goin on…22 Det är ett tydligt exempel på hur en användare på 

YouTube inte alls har samma auktoritära röst som skapare av någonting, dels på 

grund av det anonyma användarnamnet men också eftersom ingen upphovsrätt 

skyddar dina klipp från återuppladdning eller användning i andra sammanhang.  

 

                                                 
17 Wong, s. 217. 
18 Wong, s. 217-219. 
19 Wong, s. 229. 
20 BlahBlahBlah2145, Whats goin on.. http://www.youtube.com/watch?v=TdkNn3Ei-
Lg (2011-12-14). 
21 Aron Andersson, ”Jonah Mowry kom ut för hela världen på Youtube” Metro, 
publicerad 2011-12-07, http://www.metro.se/nyheter/jonah-mowry-kom-ut-for-hela-
varlden-pa-youtube/EVHklg!xASd2Rfpedcm2/ (2011-12-14). 
22 Jinxus25, (HAI DAIR) Was Jonah Mowry lying? You decide. 
http://www.youtube.com/watch?v=zt5gvl5s2q4&feature=youtu.be (2011-12-14). 
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Sammanfattning av teorierna 

Vi har alltså nu olika mallar för att analysera författarrollen. Dels Foucaults fyra 

betydelser av författarens funktion: äganderätt, multifunktionalitet, konstruktion och 

skepnad. Vi har också Sarris tre kriterier för att isolera en auteur i ett samarbetande 

medium: tekniska kunskaper, personlig prägel och inre mening. Slutligen har vi också 

Wongs idéer kring kollektivt författarskap, och problematiken kring kollektivt 

skapande. 

 

Analys 

lassegg – Lasse Gjersten 
Min första analys kommer handla om klipp uppladdade av användaren lassegg, en 

användare som laddar upp kortare filmer han har gjort själv. Filmerna har ofta samma 

statiska kamera och utspelar sig oftast i lokala miljöer från till exempel pojkrummet 

eller utanför lägenhetsdörren.  

Anledningen till att jag valt användaren lassegg är för att dennes klipp har en 

tydlig skapare vilket gör det lättare att identifiera författaren bakom klippen. Till att 

börja med har användaren valt att använda sitt namn i nästan alla titlar på klippen. 

Redan där etablerar han en form av äganderätt i det syftet att Lasse Gjertsen är 

upphovsmakaren till klippen. Han är också frekvent i användandet av eftertexter i sina 

klipp, i Hyperactive – Lasse Gjertsen23 lyder den ”EVERYTHING BY LASSE 

GJERTSEN” där han tydligt klargör för åskådaren att han är upphovsmakaren.  

 Användandet av eftertexter gör också att klippen blir mer likt filmmediet. 

Även om just Hyperactive… är mer typisk för YouTube media med webbkamera-

perspektivet i ett pojkrum, får eftertexten ändå klippet att relatera till filmmediet. 

Lassegg eller Lasse Gjertsen har dessutom gjort en del klipp som mer liknar 

kortfilmer där han med hjälp av ett stativ filmat kortare filmer med en mer narrativ 

uppbyggnad. I det avseendet är det passande att granska Gjertsen ur ett 

auteurperspektiv.  

För att granska Gjertsen närmare efter Sarris kriterier för en auteur, börjar vi 

                                                 
23 lassegg, Hyperactive – Lasse Gjertsen, 
http://www.youtube.com/watch?v=o9698TqtY4A (2011-12-28). 
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med regissörens tekniska kunskaper. Gjertsen ska ha teknisk kunskap om 

filmskapande, då alltså skådespel, foto, sceneri och klippning till exempel. Men i och 

med Gjertsens förmåga att göra allting själv, blir det svårt att direkt applicera Sarris 

kriterier. Det är svårt att egentligen överhuvudtaget säga att en regissör har tekniska 

kunskaper om till exempel skådespel. När Gjertsen dessutom inte har några 

skådespelare att regissera utan enbart skådespelar själv i sina filmer, är det kanske värt 

att diskutera huruvida Gjertsen har tekniska kunskaper om skådespel eller bara 

tekniska kunskaper i att skådespela. Kriteriet kanske inte ens har ett värde i 

diskussionen då auteurskapet baseras på att regissören inte gör allting själv, och därför 

måste ha koll på alla andra delar av filmen. Medan om man som Gjertsen står för allt 

från regisserande till skådespel är kanske kriteriet om den tekniska kunskapen aningen 

överflödig för att fastslå en roll som auteur. Sarris argument är fortfarande på gränsen 

till att vara för subjektiva, vilket också blir ett problem speciellt i en granskning av en 

auteur som gör film utanför traditionella produktionsmiljöer. Det är svårt att direkt 

säga att Gjertsen har teknisk kunskap om sceneri, och ljussättning när han 

förmodligen inte har budget för det. Har han gjort sitt bästa utefter den budget han 

har? Är det nog teknisk kunskap? Det blir ganska tydligt att Sarris kriterier är mer 

ämnade för Hollywood-produktioner, snarare än hemmagjorda kortfilmer. Det första 

kriteriet är kanske inte det viktigaste i en analys av författarskap på YouTube, där 

klippen inte nödvändigtvis måste ha ett högklassigt skådespel.  

Personlig stil för en auteur fungerar aningen bättre på YouTube. YouTube är 

ett medium fullt av videor utan tydliga upphovsmakare, där klipp som jag tidigare 

nämnt återuppladdas eller blir använda av andra uppladdare i andra sammanhang. Det 

går att se tydliga stildrag i Gjertsens uppladdade klipp. Kanalen har egentligen tre 

olika typer av filmklipp. Första kategorin är videor med Gjertsen själv i huvudrollen, 

korta klipp som fokuserar på klippningseffekter såsom Hyperactive… och Amatuer – 

Lasse Gjertsen.24 Till den här kategorin ingår också kortare filmer med lite mer 

handling som till exempel Lasse vs Teknologi – Lasse Gjertsen25 och Den Lilla 

Valpen – Lasse Gjertsen. 26 Dessa två sistnämnda är också av och med Lasse 

                                                 
24 lassegg, Amateur – Lasse Gjertsen, 
http://www.youtube.com/watch?v=JzqumbhfxRo&feature=channel_video_title 
(2011-12-21). 
25 lassegg, Lasse vs Teknologi – Lasse Gjertsen, 
http://www.youtube.com/watch?v=lHKa58duzxg (2011-12-21). 
26 lassegg, Den Lilla Valpen, http://www.youtube.com/watch?v=LkLjtWHjySM 
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Gjertsen, det vill säga Gjertsen gestaltar huvudrollen och gör allting i filmen själv.  

 Den andra kategorin av klipp på lasseggs kanal är animerade filmer. I kanalens 

information skriver Gjertsen till och med ”I’m a poor animator, money wise.” vilket 

visar att Gjertsen ser sig själv som animatör. Han följer även i dessa animerade videor 

mönstret att han gör allting själv, där han skådespelar och animerar allt. Gemensamt 

för båda kategorierna är att de innehåller mycket våld. I till exempel hans Rødmaling 

– Lasse Gjertsen där en skolklass har målningstimme och får slut på rödfärg, vilket 

leder till att klassen slår ihjäl en elev för att kunna måla med hans blod.27 I Den Lilla 

Valpen… slutar filmen med att Gjertsen själv blir skjuten av en pistol som en 

hundvalp börjar leka med.  

 Den tredje och sista kategorin av lasseggs filmer är hans mer opersonliga 

videor, videor gjorda för någon annan. Hit räknas några musikvideor han har gjort, 

och även en reklamfilm för en konsthall. I informationen om användaren har han 

skrivit att han gör filmer mot betalning, dock inte reklam, men väl musikvideor, 

informationsfilmer eller ”pure randomness” som han själv skriver.28 Han har 

nämligen några musikvideor uppe på sin kanal och detta gör att den också fungerar 

som en portfolio för hans arbete som filmskapare samtidigt som kanalen är ett forum 

för hans mer personliga verk. Jag tänker därför inte lägga något fokus på den sista 

kategorin utan istället fokusera på de två första kategorierna.  

 Med fokus på lasseggs personliga verk i de två första kategorierna går det med 

enkelhet att hitta en personlig stil. I de filmade videorna finns en tydlig stil med 

statiska kameravinklar, pojkrumsmiljöer och den ständiga Lasse Gjertsen-karaktären i 

huvudrollen. De animerade filmerna har också liknande stil i animeringen. Det är 

tydligt att det enbart är en animerare bakom filmerna och med Gjertsen som enda 

röstskådespelare blir det också ett signum för skaparen i hans personliga verk. Våldet 

som ofta återses i hans videor blir också ett återkommande stildrag.  

 Tar vi Sarris tredje kriterium om inre mening och försöker applicera den på 

lassegg, uppstår problematik. Dels för att Sarris själv nog är den enda som kan tyda 

sitt resonemang helt och hållet. Kriteriet är så pass subjektivt och luddigt formulerat 

att det är svårt att använda i en analys, men jag ska ändå göra en tolkning och ett 
                                                                                                                                            
(2011-12-21). 
27 lassegg, Rødmaling – Lasse Gjertsen, 
http://www.youtube.com/watch?v=ulakMBcqyPo (2011-12-21). 
28 lassegg, kanal, http://www.youtube.com/user/lassegg#p/u/6/Tk1nA4SdMus (2011-
12-21). 
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försök till applicering på Gjertsens videor. Efter att ha tittat igenom hans uppladdade 

klipp går det att konstatera att hans animerade videor tenderar att vara satiriska och 

rikta en underliggande kritik mot olika fenomen. I klippet Commercial (Norwegian) – 

Lasse Gjertsen, riktar han kritik mot kommersialism genom att göra reklam för 

självmord.29 I videon New 9/11 Footage clearly showing fake planes! riktar han kritik 

mot det han kallar haschrökande tonåringar med vilda fantasier som tror på 

konspirationsteorier. Gjertsen har också laddat upp ett klipp som heter Jeg går en Tur 

– A self portrait by Lasse Gjertsen, där han genom att blanda animation med filmat 

material och reflekterar över sig själv som människa. Det intressanta med just detta 

klipp är att det är ett ansökningsprov till en animationsskola i Norge. I hans 

reflektioner pratar han om att han tycker världen är dålig, men att han kanske borde 

göra den bättre, genom animation. Gjertsen säger i sin voice-over: ”Jag kanske kan 

göra nått som alla gillar, med symbolik och underliggande budskap som säger att vi 

måste vara snälla mot varandra och tänka på framtiden.”30 Kanske är det Lasse 

Gjertsens inre mening, även om det lika gärna kan gå under personlig stil.  

 Det är ganska enkelt konstaterat att Lasse Gjertsen är skaparen av sina klipp, 

kanske är han också en auteur. Men hur ser Gjertsens roll som författare ut? Vi kan 

titta närmare på Foucaults fyra betydelser av författarens funktion. Utifrån det första 

om äganderätt blir det, trots inget som helst skydd mot någon upphovsrätt, ganska 

tydligt att Lasse Gjertsen har någon form av äganderätt till sina videor. Han har sitt 

namn i nästan alla titlar på sina klipp och han skådespelar i nästan alla. Gjertsen 

etablerar tydligt för oss YouTube-åskådare att han är mannen bakom klippen.  

 Om vi tar den andra betydelsen, nämligen multifunktionalitet, blir det 

intressant att diskutera just Hyperactive… Enligt Foucault fungerar inte författarens 

funktion likadant på alla olika sorters verk och jag vill påstå att det är skillnad i en 

författarskapsroll på Gjertsens ganska intetsägande klipp Hyperactive… och till 

exempel hans mer samhällskritiska klipp Commercial… Men samtidigt tack vare 

Gjertsens förmåga att märka klippen med sitt namn får vi ett spektrum av ”Lasse 

Gjertsen”-videor. Snarare än videor av olika karaktärer, uppladdade av lassegg. Att 

Gjertsen gör så här leder till att han slår hål på Foucaults två sista betydelser. Dels 

                                                 
29 lassegg, Commercial (Norewegian) – Lasse Gjertsen, 
http://www.youtube.com/watch?v=MBCk7IvTTTw (2011-12-21). 
30 lassegg, Jeg går en Tur – A self portrait by Lasse Gjertsen, 
http://www.youtube.com/watch?v=8ncOAJpr3n0 (2011-12-21). 
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författaren som konstruktion där vi inte har mycket utrymme att göra en konstruktion 

av Gjertsen. Han är öppen med sina tankar och funderingar och har tydliga 

beskrivningar till alla sina klipp. Det råder aldrig något tvivel om vem det är som vill 

säga nått med sina videor.  

 Foucaults sista betydelse om författarens skepnad blir också aningen otydlig. 

Visst är Lasse Gjertsen kanske inte den vi identifierar med YouTube-användaren 

Lasse Gjertsen men det blir inte ett alter ego på samma sätt. Lassegg blir inte 

Gjertsens pseudonym eller artistnamn när han hela tiden refererar till sitt riktiga 

namn.  

 Överhuvudtaget gör Gjertsen det ganska lätt för oss att applicera en 

författarroll på honom. Men det ligger också mycket i att han gör mer traditionella 

filmer. Det blir ganska lätt att jämföra honom med filmens auteur, när han gör kortare 

filmer, med mer narrativa inslag och när han också har någonting han vill säga med 

sina klipp.  

 

Achievement Hunter: Rage Quit 
Alla klipp på YouTube har dock inte en tydlig, enskild uppladdare. Mitt andra 

studieobjekt jag kommer att analysera är ett inslag som heter Rage Quit. Dessa klipp 

är uppladdade på en kanal som heter RoosterTeeth. Men klippen är också en del av en 

serie som heter Achievement Hunter som i sin tur har olika inslag där Rage Quit är en 

typ av inslag. RoosterTeeth är ett humor- och spel ”community” där inte bara 

videoklipp och bilder laddas upp, utan sidan fungerar också som ett socialt nätverk, 

som till exempel Facebook.31 Men som en del av RoosterTeeth står Achievement 

Hunter, som i sin tur har sina egna serier eller inslag. Detta är egentligen inte så 

komplicerat på RoosterTeeths egna hemsida. Men på YouTube blir det annorlunda när 

vi gärna refererar till användaren eller kanalen, som i det här fallet är RoosterTeeth.  

 Rage Quit-videorna består av en kille vid namn Michael som spelar in sig 

själv när han spelar tv-spel. Det vill säga att han spelar in från Tv:n han spelar på och 

använder en mikrofon för att fånga sin röst samtidigt. Resultatet blir att vi åskådare 

får se tv-spelsbilder med en kommentatorröst. Upplägget med Rage Quit är att 

Michael spelar svåra spel eller svåra delar av spel som får honom så upprörd att han 

till sist slutar spela. Rage Quit är ett uttryck i Tv-spelsvärlden för att avsluta ett spel 
                                                 
31 RoosterTeeth, http://roosterteeth.com/home.php (2011-12-20). 
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av ren ilska.  

Det intressanta med Rage Quit-klippen är just författarrollen, men det är 

intressant ur två perspektiv. Dels ur en mer klassisk filmskapande hierarki, där det 

finns olika roller i skapandeprocessen. Eftersom Rage Quit-klippen är en del av 

YouTube-serien Achievement Hunter som i sin tur uppladdas av kanalen RoosterTeeth 

finns det produktionsförhållanden som liknar mer den industriella aspekten av 

filmskapande. Den andra anledningen till att det här är ett intressant klipp är att man 

använder en tv-spelsmotor, eller ett redan färdiggjort Tv-spel med egna skapare för att 

komponera klippen. Jag kommer därför att dela upp analysen av det här klippet i två 

delar och jag ska börja med den sistnämnda.  

 

Machinima: Tv-spelsmotor som hantverk för filmskapande 

Machinima är en teknik där man använder dator och tv-spelmotorer för att spela in 

egna filmer. Det hela startade med att Doom, id Software (1993) släpptes med ett 

verktyg som gjorde det möjligt att spela in filmer av det som spelades på datorn och 

möjligheten att spela upp det i efterhand. Vilket ledde till att det började göras kortare 

historiebaserade filmer av materialet hämtat från datorspelet.32 RoosterTeeth som 

ligger bakom Achievement Hunter och Rage Quit, började med en serie vid namn Red 

vs. Blue där spelserien Halo användes, Microsoft Studios, för att skapa kortare 

humorsketcher.  

 Denna process av filmskapande gör kedjan av medverkanden ännu längre. 

Med tanke på hur många människor som ofta jobbat med ett spel, är det ännu svårare 

att isolera en författarroll. Men frågan är hur mycket det ursprungliga spelet påverkar 

dessa nya filmer. Är det bara designen av spelet som överförs eller blir dessa nya 

machinima-filmer en förlängning av till exempel originalhistorien i Halo? Om vi tittar 

närmare på första säsongens andra avsnitt av Red vs. Blue där karaktärerna får ett 

fordon som i originalspelet kallas för ”Warthog”. När en officer sedan berättar att dem 

kallar den ”warthog” får en av soldaterna problem med namnet och tycker att den inte 

alls ser ut som en gris(vårtsvin).33 Här används rekvisita från originalet som 

tillsammans med nya karaktärer bildar en slags satir.  
                                                 
32 Henry Jenkins, ”Pixelvision and Machinima” Convergence Culture Where Old and 
New Media Collide, New York: New York University Press, 2006, s. 156-157. 
33 RoosterTeeth, Red vs. Blue, s: 1 a: 2, 
http://roosterteeth.com/archive/?id=89&v=more&s=1 (2011-12-28). 
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På deras F.A.Q. (frequently asked questions) om Red vs. Blue svarar skaparna 

på frågan om vad Red vs. Blue är för något med ”Red vs Blue is a series of videos we 

make every week using the Halo videogame engine. We write the script, act out the 

dialog and then animate it[…]”34 Det går att se likheter med produktionen i ett 

traditionellt filmskapande, där de ursprungliga speldesignerna från Halo fungerar som 

rekvisita och kostymarbetare medan RoosterTeeths medverkande tar över och står för 

manus, skådespel, foto, regissering och klippning. Däremot tål det att diskuteras 

huruvida RoosterTeeth har några rättigheter till sina videor. Ur ett 

äganderättsperspektiv har förmodligen Microsoft alla rättigheter på sin sida att stänga 

ner RoosterTeeth helt och hållet. Men det känns inte nödvändigt i frågeställningen om 

en författarroll då jag inte är ute efter en teknisk, rättslig upphovsmakare, utan mer 

letar efter rollen som skapare av någonting.  

Vi kan dock komma fram till att det inte handlar om enskild skapare i det här 

fallet. Listan med medverkande är alldeles för lång. Vi får se videorna som kollektiva 

skapelser, och i så fall utgå från auteurperspektivet för att försöka isolera en enskild 

författarroll.  

 

Rage Quit 

Tv-spelsvideor är dock mer än machinima där spelmotorer används för att skapa egna 

berättelser. RoosterTeeths serie som heter Achievement Hunter det finns olika sorters 

inslag som bland annat AHWU (Achievement Hunter Weekly Update) där det pratas 

om kommande spel och vad som händer i spelvärlden. Ett annat inslag är Fails of the 

week där Achievement Hunters medverkanden kommenterar buggar och misstag från 

spelet Halo: Reach Microsoft Game Studios (2010). Jag ska dock fokusera på 

inslagen som heter Rage Quit med fokus på klippet Rage Quit: Call of Duty 4: 

Modern Warfare35 där Michael spelar Activisions spel med samma namn från 2007.  

 Vid en första anblick på videon och Rage Quit-inslagen överhuvudtaget ges 

intrycket av att klippen är gjorda av Michael, som kommenterar, spelar och agerar i 

videorna. I ovannämnda klipp spelar Michael en sekvens i Call of Duty… för att få en 

så kallad ”Achievement” det vill säga en medalj eller ett tillkännagivande i spelet. I 

                                                 
34 RoosterTeeth, FAQ, http://roosterteeth.com/faq/?id=3 (2011-12-28). 
35 RoosterTeeth, Rage Quit: Call of duty 4: Modern Warfare, 
http://www.youtube.com/watch?v=SlDPHEwtGPc (2011-12-23). 
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detta fall är det ”Mile High Club Achievement” som Michael försöker uppnå. Detta 

ska uppnås genom att som soldat i spelet ta sig igenom ett flygplan fullt av beväpnade 

motståndare och rädda en gisslan. Allt detta på den svåraste svårighetsgraden, vilket 

gör att Michael inte kommer så långt fram i planet och ständigt får börja om från 

början. Under tiden kommenterar Michael sitt spelande och levererar även några 

skämt, som nästan känns förskrivna eller planerade. Michael refererar också till en 

äldre Rage Quit-video där han säger ”Jag har dött mer gånger nu än i The Impossible 

Game.”36 Efter att ha tittat igenom Rage Quit-klippen, ges en tydlig bild av Michael 

som skaparen av dessa videor.  

En intressant faktor som motsäger att Michael skulle vara den kreativa 

skaparen bakom Rage Quit-klippen är informationen på YouTube-programmet 

Achievement Hunter, som Rage Quit är en del av. Här finns en lista med skådespelare 

och filmteam där medverkande, regissörer, producenter och författare finns med.37 

Problemet dock är att dessa roller i skapandeprocessen inte uppges på de enskilda 

klippen utan bara på programmet som helhet. En sak går dock att konstatera utifrån 

listan med skådespelare och filmteam, nämligen att Michael Jones som agerar i Rage 

Quit-klippen återfinns under medverkande, producenter och författare, men är inte 

listad som regissör.  

För att kunna studera klippen utifrån ett auteurperspektiv, bör det först stå klart 

om klippen är förskrivna och kanske till och med regisserade eller om de är 

framimproviserade på plats av Michael. Det finns en ”bakom kulisserna” film på ett 

av Rage Quit-klippen som säger lite om produktionen. I originalvideon spelar 

Michael ett webbläsarspel som heter QWOP, där spelaren ska springa ett 

hundrameterslopp med hjälp av tangenterna q, w, o och p.38 I Behind the Rage Quit – 

QWOP visas Michael när han sitter vid datorn och spelar istället för det som Michael 

ser på skärmen, vilket är det vi ser i de vanliga klippen.39 Men en viktig detalj är att 

personen som filmar gör en introduktion till klippet där han säger ”Michael du gör 

Rage Quit[…]” och vidare ”många har frågat om QWOP så vi bestämde att låta dig 
                                                 
36 RoosterTeeth, Rage Quit: The Impoosible Game, 
http://www.youtube.com/watch?v=_E96i-u_5E0 (2011-12-25). 
37 Achievement Hunter, Program, 
http://www.youtube.com/show?p=BuaOa7N7m0g&tracker=show_av (2011-12-25). 
38 RoosterTeeth, Rage Quit – QWOP, 
http://www.youtube.com/watch?v=H90UFbpR8Rk (2011-12-26). 
39 RoosterTeeth, Behind the Rage Quit – QWOP, 
http://www.youtube.com/watch?v=bvCErG3aH94 (2011-12-26). 
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spela det. Jag ska ge dig en utmaning. Klara tio meter.” Här trycker filmaren på att 

han tillsammans med andra har bestämt att Michael ska spela QWOP. Alltså går det 

nästan att utgå från att Michael inte är med som producent, eftersom de andra 

bestämmer vad han ska spela. När personen bakom kameran säger att Michael ska 

klara tio meter får han även lite direktiv eller kanske till och med blir regisserad.  

Enligt Wikipedia-artikeln om RoosterTeeth, under avsnittet om Achievement 

Hunter har någon skrivit ”Another series is ’Rage Quit’ in which they take their ’test 

subject, Michael, and have him play a very difficult or very annoying game[…]”40 

Detta är skrivet utan någon referering, vilket gör det svårt att säga huruvida det 

stämmer eller inte. Men att Michael tycks fungera som ett testobjekt går att konstatera 

genom bakom kulissernafilmen.  

Det går att börja analysera klippet utefter Sarris och Foucaults olika kriterier 

och betydelser, men i slutändan har vi ändå ingen person att koppla till dessa till. 

Medvetet eller omedvetet har RoosterTeeth överhuvudtaget på alla sina klipp undvikit 

att kreditera sitt filmteam, vilket leder till att klippen fungerar mer som kollektiva 

skapelser, där RoosterTeeth fungerar som skaparen eller författaren. Visst dyker 

problem som Wong tar upp med att skådespelarna utmärker sig och någon 

förmodligen har en mer kreativ roll en någon annan i klippningen till exempel. Men 

här finns ändå förmodligen en vilja hos RoosterTeeth att distribuera sina filmer som 

kollektiva skapelser.  

Kanske är det RoosterTeeth-kollektivet som också får inta rollen som 

författare, där vi som åskådare möts av deras logotyp i varje klipp och deras namn 

som uppladdare på alla videor. Medverkande, producenter, regissörer och författare 

delar på rollen under taket av RoosterTeeth.  

 

Hitler finds out… 
I min sista analys kommer jag att studera olika parodier på en scen ur filmen Der 

Untergang, (Oliver Hirschbiegel, 2004) där Hitler får veta att han inte längre kan 

vinna kriget och blir rasande på sina män. I stället för att låta klippet handla om att 

Hitler får veta att han kommer förlora kriget, används undertexter för att texta Hitlers 

tyska till något helt annat. Detta leder till att Hitler blir förbannad över andra saker, 

                                                 
40 Wikipedia, Rooster Teeth Productions, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rooster_Teeth_Productions, (2011-12-26). 
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till exempel att bli utesluten från Microsofts Tv-spelstjänst Xbox Live. Det här är bara 

ett i mängden av parodier på samma scen. ”Hitler finds out…”-parodier har blivit ett 

fenomen på YouTube.  

Analysobjektet skiljer sig ganska markant ifrån det två tidigare. I det två första 

analyserna fanns namngivna individer att koppla till klippen, men här har vi i princip 

bara ett användarnamn. Om vi tar klippet Hitler gets banned from Xbox Live 

uppladdat av MOTURK49 till exempel, är dess uppbyggnad intressant ur ett 

författarrollsperspektiv.41 Till skillnad från tidigare analyser, där det finns element av 

regiarbete, design, foto och manusförfattning, finns här och i alla andra ”Hitler finds 

out…”-klipp textförfattande som enda kreativa input. Dramaturgin i alla dessa 

parodier är densamma, likaså skådespelet, fotot, regisseringen och så vidare. I och 

med att allt vi ser och hör förutom undertexterna ständigt är desamma, blir 

textförfattandet det enda som gör dessa filmer nya. Det finns alltså inget utrymme för 

en auteursdiskussion där kriterier för personlig stil, eller teknisk kunskap kan 

användas. Det borde därför vara ganska lätt att isolera en författare i dessa Hitler-

parodier.  

 Det finns dock en problematik kring att hitta rollen som författare. Hitler-

parodierna hamnar i samma sits som gatukonstnärer som skapar verk utan lag och rätt 

på sin sida och därför använder sig av artistnamn eller pseudonymer för att gömma 

sin identitet. YouTube ligger i en gråzon när det gäller upphovsrätt, där vissa videor 

tas ner medan andra får vara kvar. Även om det kanske inte är straffbart att ladda upp 

upphovsrättskyddat material, skyltas det knappast med några namn som skapare av 

klippen. En annan faktor är återuppladdning, i och med att vissa av parodierna tas ner 

laddas de kanske upp av andra användare och bidrar till att uppladdaren inte har nått 

med skapandet att göra.  

 Fenomenet ska enligt Omar El Akkads artikel från The Globe and Mail, ha 

börjat med en spansk användare som använde undertexter för att få Hitler förbannad 

på att det inte fanns tillräckligt med nya funktioner i Microsoft Flight Simulator X 

(Microsoft Game Studios, 2006).42 Kanske går det att säga att denne spanske 

                                                 
41 MOTURK49, Hitler gets banned from Xbox Live, 
http://www.youtube.com/watch?v=sfkDxF2kn1I&feature=plcp&context=C3e3b3e2U
DOEgsToPDskJUDrxKvjo26iFvfu_CWk5o (2011-12-27). 
42 El Akkad, Omar, Hitler parodies face own Downfall, The Globe an Mail, 
publicerad: 23 april, 2010, http://www.theglobeandmail.com/news/technology/digital-
culture/globe-on-technology/hitler-parodies-face-own-downfall/article1541900/ 
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användare är upphovsmakaren eller den kreativa skaparen av Hitler-parodierna. Men 

å andra sidan blev detta inte ett fenomen av bara ett klipp. Man skulle snarare kunna 

se Hitler-parodier som en kollektiv kreation.  

 Jag menar inte på att varje enskilt klipp skulle vara kollektivt författat, som i 

RoosterTeeths videor där ett visst antal människor delar på rollen. Snarare att när 

någon lägger upp en ny Hitler-parodi bidrar denne till en ny aspekt av fenomenet, som 

i sin tur kanske får en annan YouTube-konsument att inspireras till att själv göra en ny 

variant. När dessutom alla användare är mer eller mindre anonyma blir författarrollen 

inte kopplad till en person. Hitler gets banned from Xbox Live är bara en i mängden 

av alla dessa parodier och personen som skrev undertexterna där Hitler blir förbannad 

på Microsoft är bara en kreativ källa av hundratals som tillsammans delar på 

författarskapet.  

Slutdiskussion 
Mina analyser visar på att det fortfarande finns en roll som författare, även om den 

kan intas både av en enskild person och på ett mer kollektivt plan. I Gjertsens fall är 

det tydligt att han står som den auktoritära skaparen av sina klipp. Men i Rage Quit-

klippen, och ”Hitler finds out…”-fenomenet rör det sig mer om en kollektiv 

författarroll. Det är tydligt att ju mer material klippen inte har rättigheter till desto mer 

anonym tenderar skaparen att vara. Detta leder också till att rollen som skapare blir 

mer kollektiv där dessa skapare delar på författarskapet, kanske som ett sätt att skydda 

sig mot upphovsrättsliga tvister.   

 Författarrollen på YouTube kan se ut på olika sätt. Den kan vara enskild, den 

kan vara kollektiv som i en liten grupp kreativa människor och den kan vara kollektiv 

som i att alla får delta och bidra med sin kreativa aspekt. Överhuvudtaget finns en 

frihet i publiceringen på YouTube, där du kan välja hur du vill presentera dig själv 

som skapare. Kanske är det också dags att revidera synen på författarskapet, då 

förhållandena inte är densamma längre. Framförallt bör vi akta oss för att alltid 

fokusera på författarrollen som enskild, och öppna upp synen på författarskapet som 

något kollektivt. Men jag tror också att behovet av en enskild författarroll kanske 

också kommer att minska och att vi kommer att röra oss mot Barthes vision: ”[…]the 

                                                                                                                                            
(2011-12-27). 
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birth of the reader must be at the cost of the death of the Author.”43 För om det är 

något Hitler-parodierna som tas ner, laddas upp och sprids som löpeldar säger är det 

att det är viktigare att få se vilken bagatell Hitler är förbannad på än och veta vem 

som hittat på det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Barthes, s. 280. 
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