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Förord 

Fandom är någonting som jag har varit intresserad av en längre tid. Jag har ingått i 

olika fandoms sedan våren 2004 – alltså tio år vid det här laget. Jag har hunnit med 

många olika fandoms under den tiden – allt från engelska trollkarlar till 

akutmottagningar i Chicago till hockeyspelare. Då fandom så länge har varit en stor 

del av mitt liv är jag mycket glad att jag fick möjlighet att skriva detta arbete om 

sambandet mellan fandom och upplevelse, och jag hoppas att även du, kära läsare, 

kommer att tycka att ämnet är intressant. 

Jag vill tacka mina klasskamrater på programmet i Upplevelseproduktion – vi har haft 

mycket roligt tillsammans, även om det förstås ibland har varit mycket jobb. Jag vill 

även tacka lärarna på programmet, speciellt Hansi Gelter som med fast hand har styrt 

oss genom C-arbetets mörka vatten, och Lisa Hellmér, som var den som först sa: ”Det 

där kan du skriva C-arbete om!” 

Slutligen vill jag tacka KG Johansson, min far och tillika handledare, som ställde alla 

de rätta frågorna. 
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Sammanfattning 

TV, film och litteratur är områden som alla ingår i de kulturella och kreativa 

näringarna, dvs. näringar som går ut på att på något sätt producera upplevelser. 

Fandom, som ofta kretsar kring källmaterial i form av t.ex. TV-serier eller böcker, har 

trots detta aldrig undersökts med utgångspunkt i upplevelseproduktionsteorier. 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur deltagandet i en fandom kan fördjupa 

upplevelsen av källmaterialet, med utgångspunkt i två olika upplevelseproduktions-

teorier. Denna första ansats till forskning kring kombinationen fandom–upplevelse 

gjordes genom en litteraturstudie. 

I bakgrunden presenteras upplevelseekonomin, upplevelseproduktion, samt 

fenomenet fandom. Därefter följer resultatdelen, där arbetets forskningsfrågor 

besvaras genom analys av de artiklar som valts ut. En diskussionsdel följer, där 

arbetets resultat bearbetas och förslag på vidare forskning läggs fram. 

Arbetets slutsats är att fandom kan fördjupa upplevelsen av källmaterialet genom att 

på olika sätt öka engagemanget hos den som upplever. 

 

Nyckelord: 

fandom, populärkulturfandom, upplevelse, meningsfull upplevelse, upplevelseproduktion 
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Abstract 

TV, film, and literature are all areas that are included in the cultural/creative 

industries, i.e. industries that somehow revolve around producing experiences.  

Fandom, although it often builds around source materials such as TV series or books, 

has never been studied from an experience production perspective. 

The aim of this study was to examine how participation in a fandom can heighten the 

experience of the source material. This question was examined through two experience 

production theories. This first research effort on the combination of fandom and 

experience production consisted of a literature study. 

In the background chapter, the experience economy, experience production, and 

fandom are introduced. The results are presented in the next section – here, the study’s 

research questions are answered through analysis of the articles chosen for the study. 

Finally, a discussion follows, where the results are analyzed and further research 

topics are suggested. 

This study concludes that fandom can heighten the experience of the source material 

by increasing the engagement of the person experiencing it.  

 

Keywords: 

fandom, pop culture fandom, experience, meaningful experience, experience production 
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1 Bakgrund 

 

Detta avsnitt består av fyra delar. Den första delen beskriver upplevelser, upplevelseindustrin samt 

upplevelseproduktion. Den andra delen beskriver de två upplevelseproduktionsteorier som ligger till grund för 

detta arbete. Den tredje delen beskriver populärkulturfandom, först en kort historik och sedan hur fandom ser ut 

idag. Den fjärde delen innehåller definitioner på ett antal termer som används i arbetet. 

 

Ordet ”upplevelse” (engelskans experience) kan ha två olika betydelser. Det kan handla 

om en ögonblicksupplevelse (tyskans erlebnis (Boswijk, Peelen, & Olthof, 2012)), att 

”vara med om (ngt) som direkt berörd part” (Norstedts Ord, n.d., ”Uppleva”). Det kan 

även handla om det som på tyska kallas erfahrung, en meningsfull eller minnesvärd 

upplevelse (Boswijk, Peelen, & Olthof, 2012).  

Det finns många åsikter om hur meningsfulla upplevelser uppkommer. Enligt 

Mossberg (2003) har en extraordinär upplevelse ofta en ”stark social dimension” 

(Mossberg, 2003, s. 27). Pine och Gilmore (1999) anser att det är engagemanget hos den 

som upplever samt kombinationen av fyra olika typer av upplevelser som ger en rik 

upplevelse. Enligt Czikszentmihalyi (2003) är det en lagom svår utmaning, samt känslan 

av att man kan övervinna denna, som leder till den optimala upplevelsen, även kallad 

flow. Boswijk et al. (2012) anser att det är bearbetningen av känslor och 

ögonblicksupplevelser (erlebnis) som leder till en meningsfull upplevelse (erfahrung). 

Dessa författare använder olika uttryck för fenomenet, men gemensamt för alla dessa 

beskrivningar är att författarna menar att upplevelserna sätter spår i den som upplever 

(Mossberg, 2003; Pine & Gilmore, 1999; Csikszentmihalyi, 2003; Boswijk et al. 2012). 

Dessutom engagerar de alla den som upplever – det är engagemanget som gör 

upplevelsen meningsfull och därmed minnesvärd (Nielsén, 2003). Vad som leder till 

en meningsfull upplevelse, hur stark denna meningsfulla upplevelse kommer att bli, 

samt hur den kommer att påverka den som upplever går inte att ge ett enda svar på, 

eftersom upplevelser är någonting individuellt och alla upplever saker olika, beroende 

på personlighet och humör (Pine & Gilmore, 1999).  
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Boswijk et al. (2012) beskriver processen från erlebnis till erfahrung som följer: 

 

Fig. 1. The Process of Creating Meaning. (Dewey, 1938, via Boswijk et al., 2012). 

När vi upplever någonting tar vi först in detta genom sinnena. Dessa sinnesintryck 

leder sedan till känslor, som i sin tur formar vår upplevelse (erlebnis). Om denna 

upplevelse sedan bearbetas på något sätt kan den bli meningsfull (erfahrung). En 

meningsfull upplevelse kommer sedan att påverka och förändra personen som 

upplevde den (Boswijk et al., 2012). 

1.1 Upplevelseekonomin och upplevelseindustrin/KKN 

Idag söker vi efter allt fler upplevelser (Mossberg, 2003). Denna utveckling 

förutspåddes redan 1970 av Toffler, som i Future Shock skrev att mänskligheten förr 

eller senare skulle börja samla upplevelser på samma sätt som de tidigare samlat 

föremål (Pine & Gilmore, 1999). Nästa viktiga beskrivning av upplevelseindustrin 

formulerades 1992 av Schulze – han beskrev ett samhälle som formades runt 

meningsfulla upplevelser och intressen snarare än t.ex. religion eller klass (Boswijk et 

al. 2012). Efter dessa två föregångare dröjde det inte länge tills Pine och Gilmores The 

Experience Economy skrevs; denna bok, som kom ut 1999, beskriver övergången från 

industrisamhället till upplevelsesamhället och från tjänster till upplevelser (Pine & 

Gilmore, 1999). På svenska kom 2003 Lena Mossbergs Att skapa upplevelser, som hjälper 

företag att arbeta med upplevelser och marknadsföring (Mossberg, 2003). 2007 skrev 

Boswijk et al. The Experience Economy – A new perspective, där de argumenterade för att 

upplevelseekonomin går ut på att sätta människan i centrum för sin egen upplevelse 

snarare än att producera ett färdigt upplevelseerbjudande; boken kom i en ny version, 

The Economy of Experiences, år 2012 (Boswijk, Peelen, & Olthof, 2012). 
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Pine och Gilmore (1999) ser upplevelseekonomin som det fjärde stadiet i en 

progression som började med jordbrukssamhället, sedan det industriella samhället, 

servicesamhället, och slutligen upplevelseekonomin. Dessa fyra stadier kan kopplas 

samman med de fyra olika typer av ekonomiska erbjudanden som ingår i the 

progression of economic value: 

 

Fig. 2. The Progression of Economic Value (efter Pine & Gilmore, 1999). 

En råvara, i det exempel som Pine och Gilmore använder kaffebönor, går inte att sätta 

ett särskilt högt pris på. Genom att förädla och specificera råvaran till en vara 

(färdigmalet paketerat kaffe) kan man genast ta ett högre pris än för råvaran. Samma 

sak gäller när man rör sig från vara till tjänst – genom att brygga kaffet och sälja det 

färdigt kan man höja priset ytterligare. Nästa steg blir då att ta betalt för mer än bara 

kaffet, t.ex. genom tema, inredning och atmosfär på ett fik. Alltså kan man genom att 

ta betalt för upplevelsen omkring kaffet, snarare än bara kaffet, återigen höja priset 

(Pine & Gilmore, 1999). Något som är gemensamt för (kommersiella) meningsfulla 

upplevelser är alltså att den som upplever här inte tycker att kostnaden spelar någon 

större roll (Boswijk, Peelen, & Olthof, 2012). 

I Sverige brukade de näringar som på något sätt levererar upplevelser tidigare kallas 

upplevelseindustrin (Nielsén, 2003). Numera kallas de kulturella och kreativa näringar, 

eller KKN (Tillväxtverket, 2014). Den upplevelse som erbjuds av KKN kan vara en 



4 
 

renodlad upplevelseprodukt eller en del i en produkt (Darmer & Sundbo, 2008). Kring 

146 000 personer arbetar inom KKN i Sverige, och de stod år 2010 för ungefär 3,3 % av 

landets BNP (Sternö & Nielsén, 2012). De näringar som ingår i KKN är följande: 

arkitektur, dataspel, design/formgivning, film/foto, konst, litteratur, media, mode, 

musik, måltid, scenkonst, slöjd/hantverk, samt upplevelsebaserat lärande 

(Tillväxtverket, 2014). Även turism/besöksnäring och marknads-kommunikation 

räknas ibland in (Almqvist & Daal, 2003). Vissa områden (t.ex. sport) som skulle kunna 

tänkas ingå utelämnas då kreativitet inte ses som en drivkraft inom dessa områden 

(Nielsén, 2003). 

1.1.1 Upplevelseproduktion 

En vetenskap som både ingår i KKN, då den går ut på skapandet av upplevelser (Luleå 

Tekniska Universitet, 2011) och som forskar om upplevelsesamhället och KKN, är 

upplevelseproduktion. Denna vetenskap går ut på att skapa förutsättningar för att 

engagera kunden och därmed ge meningsfulla upplevelser, men också på att 

undersöka vad som ger dessa förutsättningar (ibid.). Enligt ett rektorsbeslut från Luleå 

Tekniska Universitet definieras ämnesområdet såhär: 

Upplevelseproduktion som huvudområde handlar om att utifrån ett kundperspektiv 

producera erbjudanden inom upplevelseindustrin. Upplevelseproduktion baseras på att 

kombinera processer och metoder för kommersiell produktion av meningsskapande och 

berikande upplevelser med kunskap om upplevelse som fenomen, som mänskligt behov 

och som kommersiell produkt (Luleå Tekniska Universitet, 2012). 

Det som är genomgående i det tvärvetenskapliga ämnesområdet 

upplevelseproduktion, och i Luleå Tekniska Universitets upplevelseproduktions-

utbildning (avstava), är att produktionen ska baseras på en teoretisk grund, där 

producenten gör medvetna val utifrån kunskap inom t.ex. gruppdynamik, gestaltning, 

och upplevelsekunskap (Luleå Tekniska Universitet, 2011). 

I kurslitteraturen som används på upplevelseproduktionsutbildningen finns förstås 

många upplevelseproduktionsteorier. I mitt arbete har jag valt att utgå ifrån två av 

dessa. Jag har valt just dessa teorier eftersom de behandlar upplevelsen som helhet, 
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inte bara vissa aspekter av den, och eftersom de behandlar upplevelsen snarare än hur 

denna produceras. Dessa teorier är Pine och Gilmores teori om upplevelse-

dimensionerna (1999) samt teorin om upplevelsegenerationer från Boswijk et al. 

(2012). 

1.1.2 Pine och Gilmore – 4E-teorin 

Att skapa upplevelser går inte ut på att endast underhålla den som upplever, utan på 

att engagera denne (Pine & Gilmore, 1999), och den som upplever kan engageras i 

många olika dimensioner. En av dessa dimensioner är graden av deltagande: passivt 

deltagande (t.ex. att lyssna på en symfoniorkester) och aktivt deltagande (t.ex. att åka 

skidor) (ibid.) 

Den andra dimensionen har att göra med hur den som upplever tar in upplevelsen. 

Absorption innebär att den som upplever tar in upplevelsen (t.ex. ser på TV) och 

immersion innebär att den som upplever går in i upplevelsen (t.ex. spelar ett virtual 

reality-spel) (ibid.). Mossberg (2003) beskriver denna dimension som relationen till 

omgivningen. 

När dessa fyra dimensioner läggs ihop ger detta fyra aspekter som upplevelsen kan 

bestå av. Dessa fyra aspekter är de fyra ”E” som denna teori behandlar (Pine & 

Gilmore, 1999). 
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Fig. 3. The Experience Realms (efter Pine & Gilmore, 1999). 

De fyra aspekterna är entertainment, education, esthetics och escapism, eller underhållning, 

utbildning, estetik och eskapism. Underhållning är alltså en passiv absorption, medan 

utbildning är en aktiv absorption. Estetik är en passiv immersion medan eskapism är 

en aktiv immersion (ibid.). Mossberg (2003) förklarar dessa upplevelseaspekter som 

följer: 

• underhållning – känna 

• utbildning – lära 

• estetik – vara 

• eskapism – göra 

Genom att skapa en upplevelse som innehåller alla de fyra aspekterna kan alltså denna 

upplevelse hamna i en ”sweet spot” där engagemanget hos den som upplever blir som 

störst och där upplevelse blir mer fängslande än om den bara hade innehållit en eller 

ett par av aspekterna (Pine & Gilmore, 1999).  

Mossberg (2003) påpekar att de upplevelser som innebär ett passivt deltagande (dvs. 

underhållnings- och estetikupplevelser) ger den som upplever mindre möjlighet att 
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påverka resultatet än upplevelsetyper med ett aktivt deltagande – någonting som 

behandlas av Boswijk et al. (2012) i teorin om upplevelsens generationer. 

1.1.3 Boswijk, Peelen, Olthof – första/andra/tredje generationens upplevelse 

Boswijk et al. (2012) delar upp upplevelseekonomin i tre så kallade generationer 

beroende på den typ av upplevelseerbjudanden som skapas. Den huvudsakliga frågan 

vid uppdelningen i olika generationer är vem som skapar upplevelsen – är det endast 

producenten som påverkar erbjudandet eller har den som upplever också möjlighet 

att påverka detta?  

 

Fig. 4. The Actors Involved in Creating Meaning (efter Boswijk et al., 2012). 

En första generationens upplevelse skapas i princip helt av producenten. Huvudsaken i 

denna typ av upplevelse är att underhålla den som upplever. En andra generationens 

upplevelse skapas i samarbete med den som upplever. Här bidrar denne med viktiga 

delar av upplevelseerbjudandet. Den tredje generationens upplevelse skapas nästan 

uteslutande av den som upplever. I de fall en producent över huvud taget finns så har 

denna endast en stödjande roll (Boswijk, Peelen, & Olthof, 2012). 
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1.2 Populärkulturfandom – en kort historik 

Med en utgångspunkt i de två teorier som beskrivs ovan kommer fandom att studeras. 

Foto och film är näringar som ingår i KKN. Även litteratur ingår (Tillväxtverket, 2014). 

Dessa näringar är alltså relevanta för upplevelseproduktion, och ett fenomen som till 

stor del kretsar kring dessa ämnesområden är fandom. Ett fan är någon som är 

passionerat intresserad av någonting, en ”ivrig beundrare” (Norstedts Ord, n.d., 

”fan”) – detta kan vara ett idrottslag, en viss TV-serie, ett särskilt band, osv. (Schimmel, 

Harrington, & Bielby, 2007) – och en fandom är en sammanslutning av fans som är 

intresserade av samma sak (Wikipedia, 2014, ”Fandom”). Begreppet fandom kan också 

användas som ett samlingsnamn för alla sådana sammanslutningar.  

Den typ av fandom som jag behandlar i detta arbete är populärkulturfandom (främst 

TV och film, men även t.ex. litteratur), specifikt den typ av kreativ populärkultur-

fandom där fansen t.ex. skriver fanfiction (nya egna berättelser om rollfigurer från ett 

befintligt källmaterial – som t.ex. en TV-serie eller en film). 

Fandom är inte ett nytt fenomen – kungligheter och religiösa personligheter kan t.ex. 

ses som en typ av kändisar, som länge har haft fans. Grunden till 

populärkulturfandom som den ser ut idag lades dock när inspelning blev möjligt 

under slutet av 1800-talet. Hollywoods filmer och skådespelare lockade många fans 

(Duffett, 2013).  

1930 hade science fiction vuxit fram som en genre, både inom film och litteratur 

(Duffett, 2013). Det var då en mer organiserad kreativ fandom började växa fram: 

science fiction-fans skrev sina egna fanzines (fan-publicerade tidningar), som gavs ut 

för att fylla tiden mellan utgåvor av officiellt material. Dessa tidiga fanzines innehöll 

främst diskussioner om källmaterialet, men också amatörberättelser och konst (Coppa, 

2006). 

Under 1960-talet kom två, för kreativ populärkulturfandom, viktiga science fiction-

TV-serier: den engelska Doctor Who och den amerikanska Star Trek. Dessa serier, som 

båda åtminstone till viss del handlade om rymden, var en följd av den 

rymdkapplöpning som pågick i samhället under den här tidsperioden, och det intresse 
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som fanns för den (Duffett, 2013). Det som utmärker den kreativa 

populärkulturfandom som uppstod kring dessa serier är att fansen gick från att 

huvudsakligen diskutera befintliga historier till att skriva egna berättelser om 

rollfigurerna från serierna – fanfiction hade uppstått (Coppa, 2006). Till skillnad från 

Duffett (2013), som beskriver fandom som ett ungdomsfenomen, beskriver Coppa 

(2006) en fandom som till stor del består av något äldre, högutbildade kvinnor.  

Redan under Star Treks livstid skrevs fanfiction, men fanfiction-fenomenet tog inte fart 

på allvar förrän under tidigt 70-tal (Coppa, 2006). Det var också under 1970-talet som 

äldre filmer började visas på TV, vilket ledde till en nostalgitrend bland 

populärkulturfans i allmänhet (Duffett, 2013). Den kreativa populärkulturfandom som 

hade skapats runt Star Trek och The Man from U.N.C.L.E. rörde sig dock åt ett annat 

håll: TV-serien Starsky & Hutch blev nästa stora kreativa fandom. Denna, samt den 

engelska The Professionals, förblev de två stora kreativa fandoms som fanns under 1970-

talet, tills Star Wars kom 1977 (Coppa, 2006). 

Star Wars popularitet ledde till ett överflöd av science fiction-filmer under tidigt 1980-

tal. Nu spred sig den kreativa populärkulturfandomen från ett begränsat antal filmer 

till en mycket större samling källmaterial, genom fansens ”obsessively researching 

nature” (Coppa, 2006, s. 47) – fansen nöjde sig inte med att se t.ex. Star Wars-filmerna 

utan rörde sig också vidare till skådespelarnas andra filmer (Coppa, 2006). Under 1980-

talet kom också videospelare, vilket gjorde det möjligt för fans att se serier och filmer 

när de själva ville, och hur många gånger de ville (Duffett, 2013).  

Under 80- och 90-talen hade TV-serier blivit alltmer komplexa. Efter att tidigare ha haft 

avsnittslånga handlingar började de nu också ha övergripande handlingar som 

sträckte sig över hela säsonger eller t.o.m. hela serier (Duffett, 2013). Denna ökade 

komplexitet förändrade sättet som mediafans tänkte på TV-serier, och ledde till att allt 

kunde bli en fandom – ”everything became zineable” (Coppa, 2006, s. 48). Under sent 

1980-tal började dessutom crossovers (en kombination av två eller flera fandoms), som 

hade funnits sedan 1960-talet, att bli allt vanligare. Med allt fler fandoms och dessutom 

kombinationer av dessa producerades stora mängder kreativt material under denna 
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period – någonting som kanske tydde på början till slutet för fanzine-formatet (Coppa, 

2006). 

Under 1990-talet började fandom övergå från fanzines till internet (Versaphile, 2011). 

Många fandoms som uppstod under denna tidsperiod fanns både i fanzine-form och 

på internet. Tidig mediafandom på internet bestod av maillistor för information och 

fanfiction-arkiv där berättelserna fanns tillgängliga (Coppa, 2006). Inte bara fansen 

använde sig av internet, utan även de som låg bakom källmaterialet – 1999 kom t.ex. 

filmen The Blair Witch Project, som hade en tillhörande hemsida (Duffett, 2013). 

Med övergången till internet blev det under sent 90-tal allt lättare för folk att hitta 

fandom. Tidigare hade folk behövt en mentor som kunde visa dem hur fandom 

fungerade och hur de skulle hitta den (Coppa, 2006). När fandom migrerade till 

internet blev det lättare för internationella fans och andra som kanske aldrig skulle ha 

kommit i kontakt med fanzines att hitta fandom (Versaphile, 2011). Denna nya 

lättillgänglighet ledde också till en sammanblandning av olika typer av fandom: 

mediafandom blandades samman med musikfandom, kändisfandom, serietidnings-

fandom och animefandom, eftersom fansen lättare kunde komma i kontakt med en 

intilliggande fandom online än i fanzineform (Coppa, 2006). 

Idag har maillistorna som en gång var grundläggande för fandom på internet i princip 

dött ut. Det som tog deras plats var personliga bloggar (t.ex. på plattformen 

LiveJournal), ett skifte som skedde kring år 2003 (Coppa, 2006). Här skapade fans sina 

egna bloggar, där de både skrev om fandom och om sina egna liv. Dessutom skapades 

så kallade communities¸ grupper där folk med delade intressen kunde samlas 

(Versaphile, 2011). Fanfiction lades under denna period främst ut på författarnas 

personliga bloggar eller LiveJournal-communities för den specifika fandomen (Coppa, 

2006). 

1.3 Populärkulturfandom idag 

Idag har mediafandom till stor del rört sig vidare från LiveJournal och andra 

bloggplattformar till ”snabbare” sociala medier, bland annat Twitter och Tumblr 

(Lothian, 2012). Twitter är en plattform där användare skriver meddelanden, eller 
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”tweets”, som får vara högst 140 tecken långa (Twitter, 2014). Tumblr, å andra sidan, 

har inga restriktioner i stil med 140-teckens-gränsen. På Tumblr kan användarna lägga 

ut text, bilder, musik, och video (Tumblr - About, 2014). Det som är speciellt med 

Tumblr jämfört med andra bloggplattformar är att, istället för att kommentera på 

någon annans inlägg, så lämnas kommentarer genom att användaren själv postar 

samma inlägg på sin blogg (”reblog”), länkat till originalet, och användaren kan då 

välja att skriva sina egna kommentarer på inlägget (Tumblr - Tips, 2014). 

Det som kännetecknar de sidor där fandom idag samlas jämfört med tidigare blogg-

baserad fandom, maillistor, och framför allt fanzines, är att de är fokuserade på 

individuella, ofta korta, inlägg. På dessa plattformar sparas mindre fanfiction än på 

LiveJournal och de fandom-specifika arkiv som fanns tidigare (Lothian, 2012). Istället 

finns det idag ett multifandom-arkiv där mycket stor del av det som skrivs idag (och 

har skrivits tidigare, då många väljer att även lägga upp äldre material) samlas: 

Archive of Our Own, ett fanfic-arkiv som drivs av fans, för fans. I dagsläget (13 maj 

2014) finns 1 109 182 berättelser och andra fanproduktioner på Archive of Our Own, i 

över 15 000 olika fandoms (Archive of Our Own, 2014, ”Archive of Our Own). 

Något som skiljer dagens fandom från fanzine-fandom och tidig internet-fandom är 

att skådespelare, manusförfattare o. dyl. också använder sig av dessa sociala medier, 

på ett sätt som gör att de ofta kommer i kontakt med fans på ett nytt sätt (Stever & 

Lawson, 2013). Ibland används denna kontakt för att fansen ska få vara med och 

påverka källmaterialets utveckling, som när skaparna bakom The Simpsons höll en 

omröstning om ett kärleksförhållande i serien, och om detta skulle finnas kvar i 

kommande säsonger (Gorman, 2014). Samma fenomen kan ses i samband med 

realityserier, där tittarna kan vara med och påverka resultatet genom att rösta på den 

tävlande de tycker bäst om (Duffett, 2013). 

1.4 Definitioner 

4E – teori om de fyra aspekter som behövs för att skapa en meningsfull upplevelse: 

entertainment, education, esthetics, escapism (Pine & Gilmore, 1999). 
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Fanart – bilder ritade/målade av fans, för fans, som avbildar t.ex. rollfigurerna i en 

TV-serie 

Fandom – en gemenskap kring ett källmaterial, t.ex. en film eller en bok; om inget 

annat specificieras, den kreativa fandom som kretsar kring fanfiction och andra fan-

producerade alster. 

Fanfiction eller fanfic – berättelser skrivna av fans, för fans, om t.ex. rollfigurerna ur 

en TV-serie. 

Generationsteorin – teori om nivån av deltagande i skapandet av upplevelsen, samt 

hur olika nivåer av deltagande leder till olika djup i upplevelsen (Boswijk, Peelen, & 

Olthof, 2012). 

Källmaterial – den film, TV-serie, bok osv. som en fandom skapas runt. 

Vids – ”musikvideor” ihopklippta av fans, för fans, där videoklippen kommer från 

t.ex. en TV-serie, och ljudklippet är en befintlig låt. 

  



13 
 

2 Problemformulering 

 

Detta avsnitt beskriver arbetets problemområde. Därefter presenteras syfte och forskningsfrågor, samt 

avgränsningar. 

 

Film, TV, litteratur och musik är alltså områden som hör till upplevelseindustrin. Alla 

dessa områden går ut på att leverera en upplevelse till tittaren, läsaren eller lyssnaren 

(Nielsén, 2003). Alltså är de intressanta ur ett upplevelseproduktions-perspektiv, då 

de ju går ut på att producera upplevelser. 

Ett sätt att uppleva dessa olika områden inom upplevelseindustrin är genom fandom. 

Fandom är ett sätt att uppleva källmaterialet som komplement till och utveckling av 

själva källan.  

Trots att fandom, i bemärkelsen ”kreativ gemenskap kring ett källmaterial”, har 

funnits i betydligt mer än femtio år, och trots att fandom alltså är ett annat sätt att 

uppleva områden som hör till upplevelseindustrin, så har aldrig sambandet fandom–

upplevelseproduktion undersökts, utöver en kort rapport som jag skrivit (Johansson, 

2012). Det är alltså oklart om deltagandet i en fandom fördjupar upplevelsen av 

källmaterialet. 

2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att genom en litteraturstudie, utifrån två 

upplevelseproduktionsteorier, undersöka på vilka sätt deltagande i en fandom 

fördjupar upplevelsen av källmaterialet. 

2.2 Forskningsfrågor 

• Hur fördjupar deltagandet i en fandom upplevelsen av källmaterialet utifrån 

4E-teorin? 

• Hur fördjupar deltagandet i en fandom upplevelsen av källmaterialet utifrån 

generationsteorin? 
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2.3 Avgränsningar 

Denna litteraturstudie kommer att behandla ett antal vetenskapliga artiklar som 

handlar om fandom. Artiklarna kommer att behandlas ur ett upplevelseproduktions-

perspektiv, och den typ av fandom som behandlas är kreativ fandom med 

utgångspunkt i ett källmaterial såsom film, TV, eller litteratur. Dvs., kändisfandom, 

musikfandom osv., där de centrala figurerna är riktiga människor, kommer inte att 

behandlas. Detta eftersom relationen källmaterial-material skapat av fans är 

annorlunda i denna typ av fandom, då källmaterialet i sig har en annan form. 
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3 Metod 

 

I detta avsnitt beskrivs det vetenskapliga förhållningssätt, den forskningsansats och den metod som kommer att 

användas. Sedan beskrivs arbetets genomförande och kvalitet och etik diskuteras. 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt och forskningsansats 

Inom kvalitativ forskning finns två huvudsakliga förhållningssätt, hermeneutik och 

positivism (Patel & Davidson, 2011). Hermeneutiken är en tolkningsmetod som 

används inom humanvetenskaperna och som går ut på att förstå människor och deras 

upplevelser. Positivismen, å andra sidan, kommer ursprungligen från 

naturvetenskaperna men är ett synsätt som idag har spritts till andra områden. 

Positivismen strävar efter att komma fram till säker kunskap (eller så säker som över 

huvud taget är möjligt) genom att utgå från iakttagelser och logik, inte spekulationer 

eller känslor (Thurén, 2007). I positivistisk forskning ska forskaren vara så objektiv 

som möjligt, medan den hermeneutiske forskaren ska vara subjektiv och arbeta utifrån 

sin egen förförståelse (Patel & Davidson, 2011).  

Då jag i mitt arbete kommer att utgå från befintliga teorier och utifrån dessa analysera 

vetenskapliga artiklar, för att söka efter vissa utvalda aspekter av teorierna, så innebär 

mitt arbete att jag inte kommer att göra några subjektiva tolkningar. Alltså har jag i 

mitt arbete ett positivistiskt förhållningssätt. 

Det finns två sätt att dra slutsatser, induktion och deduktion. Induktion går ut på att 

generella slutsatser dras utifrån empiri (Thurén, 2007). Vid induktivt arbete kan 

forskaren undersöka forskningsobjektet utan att utgå från någon befintlig teori, för att 

sedan formulera en egen teori. Nackdelen med induktion är att det kan vara svårt att 

säga om teorin som tas fram är allmänt applicerbar eftersom den baseras på ett relativt 

litet och specificerat empiriskt urval (Patel & Davidson, 2011). 

Ett deduktivt arbetssätt, å andra sidan, går ut på att en logisk slutsats dras utifrån ett 

antal premisser (Thurén, 2007). De slutsatser som dras vid deduktivt arbete kan sedan 
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prövas empiriskt. Risken finns att detta arbetssätt innebär en begränsning, där 

forskaren blir låst vid sin utgångsteori och därför eventuellt missar saker som ligger 

utanför ramen för denna (Patel & Davidson, 2011). 

Patel och Davidson (2011) tar också upp ett tredje sätt att dra slutsatser, abduktion. 

Abduktion är en kombination av dessa två slutledningsmetoder, där induktion och 

deduktion används växelvis för att ta fram och testa en teori (Patel & Davidson, 2011). 

I mitt arbete kommer jag att utgå ifrån teorier om upplevelseproduktion och fandom, 

och utifrån dessa dra slutsatser om fandomupplevelsen. Alltså kommer jag att arbeta 

deduktivt.  

3.2 Metodteori 

En litteraturöversikt görs ofta när överblick saknas över ett område, när ett nytt 

perspektiv behövs, eller för att påvisa luckor i befintlig kunskap (Backman, 2008). 

Fördelar med att göra en litteraturstudie är alltså att en sådan ger en överblick över ett 

relativt outforskat område, för att kunna belysa var vidare forskning behövs (ibid.). 

Forskning som baseras på dokument ger också åtkomst till en större mängd data än 

t.ex. en enstaka enkätundersökning, vilket gör en litteraturgranskning mer kostnads- 

och tidseffektiv, åtminstone i insamlingsfasen, än olika typer av empiri-insamlingar 

(Denscombe, 2013). 

Vid arbete med litteratur är aldrig källornas kvalitet någonting som forskaren kan vara 

säker på, utan kvaliteten måste fastställas för varje källa. Autenticitet (är det säkert att 

dokumentet inte t.ex. är en förfalskning?), trovärdighet (i vilket syfte skrevs 

dokumentet? När skrevs det?, osv.), representativitet (beskriver dokumentet helheten i 

det som granskas, beskriver det ett typiskt fall eller någonting utöver det vanliga?, 

osv.) och innebörd (är innebörden t.ex. entydig eller finns det undermeningar?) är 

aspekter som bör granskas (Denscombe, 2013). 

Enligt Backman (2008) bör också följande faktorer granskas under urvalsprocessen: 

förutsättningar/antaganden (vilka antaganden görs, finns det några outtalade 

antaganden, osv.), giltighet (finns det t.ex. stöd för argumentationer?), konsistens (är 

arbetet konsistent eller motsäger det sig själv?), implikationer (finns det t.ex. några 
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förbisedda implikationer som försvagar argumentationen?) samt betydelse (betonas 

t.ex. viktiga utsagor?). 

Det finns några möjliga nackdelar med en litteraturgranskning. T.ex. finns det en risk 

att rapporten endast blir en uppräkning av vad som står i den litteratur som används, 

och forskaren bör alltså vara försiktig med att inte bara ge en helhetsbild som inte 

innehåller någon egentlig analys (Backman, 2008). Forskaren måste vara noggrann i 

sin bedömning av kvaliteten i den litteratur som används, eftersom reliabiliteten i 

arbetet påverkas av den litteratur som används; t.ex. kan innehållet i en artikel 

påverkas av upphovsmannens egna åsikter lika mycket som av data som samlats in. 

Dessutom har litteraturen som används oftast producerats i syften som inte helt 

överensstämmer med litteraturstudiens (Denscombe, 2013). 

Då fandom inte tidigare har undersökts ur upplevelseproduktionsperspektiv (utöver 

den korta rapport jag själv skrivit, se sid 13), är alltså en litteratursökning en passande 

första ansats för att sammanföra information om dessa två områden. Empiriska studier 

kan i framtiden göras utifrån de slutsatser som dras i denna litteraturstudie. Trots att 

det finns vissa nackdelar med litteraturstudier har jag valt denna metod, eftersom jag 

anser att fördelarna (främst tillgången till större mängd material än genom en enstaka 

empirisk undersökning) överväger nackdelarna.  

3.3 Genomförande 

Under arbetsprocessen valde jag först det ämnesområde jag ville arbeta inom. Jag är 

intresserad av fandom och ville därför skriva om det, och att då göra en 

grundläggande undersökning där fandom studerades ur ett upplevelseproduktions-

perspektiv låg nära till hands. Efter att ha valt mitt ämne började jag söka efter 

litteratur som jag kunde använda mig av, både i avsnittet Bakgrund och i själva 

analysen av fenomenet.  

När jag hade hittat ett antal artiklar att utgå från gjorde jag ett urval baserat på 

relevansen i artiklarnas innehåll. Sedan läste jag artiklarna mer ingående för att hitta 

de upplevelseproduktionsaspekter som jag letade efter. Därefter gjordes en analys av 
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källmaterial samt de utvalda aspekterna utifrån de två upplevelseproduktions-

teorierna. 

3.3.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen för arbetet gjordes i två huvudsakliga etapper. Första söktillfället 

var 28 januari 2014. Jag sökte då, bland endast peer-reviewed artiklar, på sökorden 

”fandom” och ”fan fiction” via databasen Scopus. På ”fandom” fick jag strax över 300 

träffar, och på ”fan fiction” strax över 100. Bland dessa sammanlagt ungefär 400 

resultat valde jag sedan bort sådana artiklar som inte var relevanta för mitt arbete, t.ex. 

sådana där titeln gjorde det tydligt att det handlade om klassisk sportfandom, inte den 

typ av kreativ fandom som mitt arbete behandlar. Vid detta söktillfälle sparade jag 

sammanlagt 34 artiklar. 

Utöver dessa 34 artiklar hittade jag också vid detta söktillfälle två böcker om fandom 

via Primo (LTU:s samlingstjänst som kommer åt alla de databaser o. dyl. som skolan 

har tillgång till). Denna sökning avgränsade jag till endast böcker. 

Jag gjorde en andra sökning 18 mars 2014. Då sökte jag via Primo på olika söktermer, 

alla avgränsade till endast peer-reviewed artiklar: ”co-production”; ”experience” + 

”co-production”; ”fandom” + ”co-production”; samt ”prosumer” + ”fandom”. Den 

första sökningen gav ca 33 000 träffar och jag valde att gå igenom de tre första 

resultatsidorna (sorterat efter relevans) och spara de artiklar som lät relevanta. Den 

andra sökningen gav 68 träffar, och jag gick igenom alla resultat och sparade relevanta 

artiklar. Den tredje sökningen gav 19 träffar, och även här gick jag igenom allihop. Vid 

detta andra söktillfälle sparade jag sammanlagt 21 artiklar. 

Av de 55 artiklar jag hade sparat vid dessa två tillfällen valde jag sedan ut de artiklar 

som var relevanta för mitt arbete. Urvalet gjorde jag genom att läsa abstract/inledning, 

samt, om artikeln verkade relevant utifrån dessa, göra en översiktsläsning, och 

därigenom sålla bort sådana artiklar som inte var relevanta. För att avgöra om en 

artikel var relevant för mitt arbete utgick jag från de två teorier valt att använda. Jag 

delade upp dessa i aspekter och tittade sedan efter dessa aspekter i artiklarna. 
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För 4E-teorin letade jag efter artiklar som handlade om underhållning, utbildning, 

estetik och eskapism. För generationsteorin letade jag efter artiklar om olika nivåer av 

deltagande hos fansen. Även artiklar som handlade om upplevelse i allmänhet valdes 

ut. 

3.3.2 Analys 

I analysen av mina utvalda artiklar utgick jag från två upplevelseteorier: 4E (Pine & 

Gilmore, 1999), samt generationsteorin (Boswijk et al., 2012). Efter en beskrivning av 

teorierna och de olika aspekter som dessa består av analyserade jag först upplevelsen 

av ett källmaterial i sin grundläggande form och sedan om och hur fandom kan 

utveckla denna upplevelse genom aspekten i fråga.  

3.4  Kvalitet 

Hur hög kvalitet en studie har beror på två faktorer: validiteten och reliabiliteten. I 

korta ordalag beror validiteten på om rätt verktyg har använts och reliabiliteten beror 

på om verktyget i sig är pålitligt (Patel & Davidson, 2011). Ett verktyg med låg validitet 

leder alltid till låg reliabilitet, eftersom det inte mäter rätt sak. 

I mitt arbete finns frågan om kvalitet på två nivåer: dels litteraturens inbördes kvalitet, 

dvs. har artikelns metod hög eller låg validitet samt har artikeln hög eller låg 

reliabilitet; dels kvaliteten i mitt arbete. Gällande validiteten i mitt arbete finns det två 

aspekter att utgå ifrån – är en litteraturstudie rätt sätt att undersöka detta problem, 

samt är urvalet bra, dvs. har jag valt ut artiklar som faktiskt undersöker sådant som 

jag är intresserad av. 

3.4.1 Litteraturens kvalitet 

I arbetet med urvalet av litteraturen läste jag artiklarnas metodavsnitt för att kunna 

bilda mig en uppfattning om validiteten i deras metoder. Artiklar vars validitet var låg 

sållades bort.  

Då alla artiklarna jag hade tagit fram var peer-reviewed, dvs. expertgranskade, gav 

detta en fingervisning om att de höll relativt hög kvalitet. Det är dock viktigt att vara 

medveten om att en expertgranskning inte utgör någon kvalitetsgaranti, utan här 



20 
 

gäller det för forskaren att analysera dokumentets autenticitet, trovärdighet, 

representativitet samt innebörd (Denscombe, 2013).  

3.4.2 Denna studies kvalitet 

Då syftet med denna studie är att undersöka ett befintligt och beforskat fenomen från 

ett nytt perspektiv anser jag att en litteraturgranskning är en metod med hög validitet. 

Innan jag läste metodavsnitt och arbetade med kvaliteten i litteraturen jag hade tagit 

fram gjorde jag en bedömning, utifrån abstract/inledning samt en översiktsläsning av 

innehållet, av artikelns validitet i mitt arbete. Artiklar som inte behandlade någonting 

inom mitt intresseområde sållades bort i detta första steg, eftersom en artikel med 

inbördes hög kvalitet men som avhandlade fel saker skulle ha sänkt validiteten i mitt 

arbete. 

Det urval jag gjorde av artiklarna påverkade alltså kvaliteten i mitt arbete, och då jag 

inte inom tidsramarna för arbetet hann grundligt läsa ett sextiotal artiklar finns det en 

viss risk att jag sållade bort artiklar som kunde ha varit användbara för mig. Jag anser 

dock inte att detta i sig påverkar validiteten i arbetet nämnvärt; så länge de artiklar jag 

faktiskt valt ut är relevanta är detta bortfall av mindre betydelse. 

Även om artiklarna behandlade rätt område och alltså hade hög validitet för mitt 

arbete, så var de inte skrivna ur ett upplevelseproduktionsperspektiv. Detta leder till 

att den datainsamling som gjorts i artiklarna inte heller gjorts med tanke på 

upplevelseproduktion, och utifrån ett upplevelseproduktionsperspektiv skulle enkät- 

och intervjufrågor eventuellt ha formulerats annorlunda. Detta ger eventuellt 

artiklarna en något lägre validitet i relation till mitt arbete, vilket dock inte behöver 

innebära att artiklarna är oanvändbara för mig. Dock så kan det innebära att 

reliabiliteten i mitt arbete påverkas om jag utgår ifrån att artiklarna är skrivna ur ett 

upplevelseproduktionsperspektiv och allting i dem är direkt överförbart till 

upplevelseproduktionsteorierna, vilket jag alltså måste vara noggrann med att inte 

göra. 
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3.5 Etiska överväganden 

Det är viktigt att följa vissa etiska principer vid arbete med forskning. Forskaren ska 

både respektera deltagarnas rättigheter och se till att inte projektet får några/för stora 

negativa konsekvenser. Dessa etiska principer finns för att se till att inte forskaren går 

för långt i jakten efter kunskap (Denscombe, 2013).  

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram ett antal forskningsetiska principer för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Principerna betonar fyra 

huvudkrav: 

1. Informationskravet (deltagarna ska informeras om att deltagandet är frivilligt 

samt om undersökningen i fråga – vad är deras uppgift?) 

2. Samtyckeskravet (deltagarna ska samtycka till och själva bestämma över sitt 

deltagande) 

3. Konfidentialitetskravet (det ska inte gå att identifiera enskilda personer utifrån 

de data som presenteras i t.ex. en rapport, och data ska lagras på ett sådant sätt 

att inte utomstående kan komma åt dem) 

4. Nyttjandekravet (insamlade data får inte användas i annat än forskningssyfte)  

Dessa principer handlar dock alla om arbetet i direktkontakt med deltagare, vid t.ex. 

intervjuer och annan empiriinsamling. Dessa principer är därmed inte relevanta för 

mitt arbete – jag kommer inte att komma i kontakt med några deltagare eftersom min 

empiriinsamling görs i publicerat material. Ansvarsbördan gällande dessa krav ligger 

alltså på de som skrivit de vetenskapliga artiklar jag utgår från. Jag kan dock arbeta 

för att säkerställa att de undersökningar jag använder mig av har genomförts på etiskt 

riktiga sätt, främst genom att läsa eventuella etikavsnitt i artiklarna. 

Även Denscombe (2013) påpekar vikten av ett etiskt förhållningssätt gentemot 

deltagarna i studien – forskaren bör inte ljuga om studiens innehåll eller om sin egen 

identitet (vid t.ex. observationer), och deltagarna ska ge informerat samtycke. Utöver 

detta lyfter han fram en princip till: Deltagarens intressen ska skyddas. Att delta i 

studien får inte leda till negativa konsekvenser för de inblandade.  

Den etiska princip som är mest viktig för mig att ha i åtanke är alltså den som 

Denscombe (2013) lyfter fram – att skydda deltagarnas intressen. I detta fall skulle en 

möjlig negativ konsekvens av forskningen kunna vara att den ”safe space” som 
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fandom utgör för många (Lothian, Busse, & Reid, 2007) påverkas av att för många 

utomstående får kännedom om fandom och väljer att använda sig av denna kunskap 

för t.ex. ekonomisk vinning. De upplevelseproduktionsteorier jag utgår ifrån i detta 

arbete är, åtminstone i sin grundform, kommersiellt inriktade. Fandom är i dagsläget 

gratis och en kommersialisering av fandom skulle kunna påverka aspekter som t.ex. 

tillgänglighet.  

Då många redan har skrivit om fandom i mycket större skala än detta examensarbete 

(se t.ex. Duffetts Understanding Fandom, 2013) så anser jag inte att risken är särskilt stor 

att det är just denna rapport som får folk att t.ex. inse att fandom kan gå att tjäna 

pengar på. Jag förespråkar inte heller en kommersialisering av fandom, trots att jag 

utgår ifrån teorier som är kommersiellt inriktade; att jag använder dessa teorier är för 

att de beskriver skapandet av upplevelser, inte pga. den kommersiella aspekten. 
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4 Resultat 

 

I detta avsnitt presenteras svaren på forskningsfrågorna. Detta görs genom att teorierna behandlas del för del och 

fakta från de vetenskapliga artiklarna läggs fram.  

 

4.1 4E 

4E-teorin går ut på att man kan skapa förutsättningar för en meningsfull upplevelse 

genom att se till att fyra olika aspekter ingår: underhållning, utbildning, estetik och 

eskapism. Här kommer jag att se om och hur dessa fyra aspekter finns i fandom. (Se 

ovan, sid. 5-7, för en mer utförlig beskrivning av 4E-teorin.) 

4.1.1 Entertainment – underhållning 

 

Fig. 5.  Underhållning. (Efter Pine & Gilmore, 1999.) 

Källmaterialet som olika fandoms skapas kring är ofta renodlad underhållning. TV-

serier, till exempel, är en vanlig form av källmaterial och ges som exempel på 

underhållningsaspekten av Pine och Gilmore (1999). Alltså ingår redan en 

underhållningsaspekt ”automatiskt” i fandom, då fansen utgår från källmaterialet och 

dessutom ofta går tillbaka och återupplever det, t.ex. genom att se om avsnitt av en 
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TV-serie (Duffett). Även att passivt konsumera sådant material som skapats av fansen, 

t.ex. läsa fanfiction eller titta på fanart, är underhållning, då upplevelsen i detta fall går 

in i den som upplever och ingen aktiv medverkan krävs (Mossberg).  

Det fandom kan bidra med gällande underhållningsaspekten är att ge fansen mer än 

vad källmaterialet erbjuder. När serien har säsongsuppehåll eller boken har tagit slut 

kan fandom ge mer kontakt med rollfigurerna och världen där historien i fråga 

utspelar sig. Fandom kan dessutom lösa problem med källmaterialet; om fansen är 

missnöjda kan fanfiction t.ex. vara ett sätt att få den historia som de hellre ville 

uppleva. Dessutom kan frågor besvaras genom fandom – vad hände sen? Vad hände 

innan källmaterialet började (Jessop, 2010)? Fandom kan alltså bidra med en 

förändring och utveckling – och därigenom eventuellt en förbättring – av 

källmaterialets underhållningsaspekt. 

Hogwarts Is Here är en Harry Potter-baserad hemsida där fansen blir medlemmar och 

sedan kan genomgå en magiutbildning, baserad på texter skrivna av andra fans 

(Hogwarts Is Here, 2014, ”FAQ”). Detta är ett sätt att få mer underhållning från Harry 

Potter-serien, trots att bokserien har tagit slut. 

Alltså: 

• Källmaterialet i sig bidrar med underhållning 

• Även fandom kan bidra med underhållning i form av fanfiction o. dyl. 

• Fandom kan ge fansen mer underhållning än det källmaterialet erbjuder 

• Fandom kan svara på frågor och lösa problem som finns i källmaterialet 
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4.1.2 Education – utbildning 

 

Fig. 6. Utbildning. (Efter Pine & Gilmore, 1999.) 

Ett källmaterial kan innehålla utbildning i sig själv, utan att fandom tas med i 

beräkningen. Till exempel så finns det ett antal MythBusters-fanfictions på Archive of 

Our Own (Archive of Our Own, 2014, ”MythBusters RPF”), och medan MythBusters, 

ett TV-program som testar myter, rykten o. dyl. för att se om de stämmer, innehåller 

en underhållningsaspekt, så finns även utbildningsaspekten i detta program 

(Wikipedia, 2014, ”MythBusters”). 

Det finns dock många fandoms där källmaterialet inte innehåller utbildningsaspekten 

– de tre fandoms som innehåller flest fics på Archive of Our Own är Supernatural, 

Marvels Avengers-universum och olika varianter av Sherlock Holmes (Archive of Our 

Own, 2014, ”Fandoms”) – alltså en dramaserie om två bröder som jagar demoner 

(Wikipedia, 2014, ”Supernatural (U.S. TV series)”), serietidningar och sedan filmer om 

en grupp superhjältar (Wikipedia, 2014, ”Avengers (comics)”), samt böcker, TV-serier, 

filmer och andra typer av media om en privatdetektiv som löser brott med hjälp av 

logik (Wikipedia, 2014, ”Sherlock Holmes”). Inga av dessa fandoms innehåller 

utbildningsaspekten på samma sätt som dokumentären MythBusters.  
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Både i fall där källmaterialet i sig inte innehåller någon utbildning, och i fall där det 

gör det, kan fandom bidra till utbildningsaspekten på ett antal olika sätt. 

Genom att delta och bidra i fandom kan fans lära sig olika saker. Genom att skriva 

fanfiction kan människor utveckla sin förmåga att skriva; genom att göra detta i 

fandom kan de skriva om befintliga rollfigurer och därmed få träna på grammatik, 

berättelsens struktur, osv., utan att dessutom behöva hitta på en egen miljö och egna 

rollfigurer (Jessop, 2010). Genom att arbeta med att texta anime-serier kan folk som 

jobbar med fansubs (fans som översätter och engelsktextar japanska animerade TV-

serier) lära sig mer om anime och lära sig mer japanska (Lee, 2011).  

Att delta i animefandom är alltså ett sätt att förbättra sina japanskakunskaper. På 

samma sätt kan människor vars modersmål inte är engelska komma i kontakt med 

engelska språket och förbättra sina kunskaper, eftersom både diskussioner och sådant 

material som fandom producerar till stor del är på engelska (Thorne et al., 2009). Fans 

kan inte bara läsa fanfiction på engelska, utan även skriva själva, och har då 

möjligheten att få konstruktiv kritik från läsare gällande språket i det som skrivits 

(ibid.). Dessutom är det vanligt att författare har en så kallad beta-läsare, som läser 

igenom det som skrivits innan det läggs ut på internet och kommer med förslag 

gällande både språk och innehåll (Karpovich, 2006), vilket alltså innebär ett sätt för 

författaren att både lära sig språket och stilen bättre och att träna på berättelsens 

struktur (se ovan). 

Det lärande som har att göra med skrivande och språk är till stor del sådant som 

händer omedvetet när någon deltar i fandom. Något som leder till ett mer medvetet 

lärande är det som Coppa kallar för fansens ”obsessively researching nature”, alltså 

fansens vilja att ta reda på mer, t.ex. om skådespelarna i filmen de gillar (Coppa, 2006). 

Enligt Gantz et al. (2006) sammanlänkar vissa att vara ett fan med att ha kunskap – 

fans vet mer om t.ex. handling och rollfigurer i en TV-serie än vad ”vanliga” tittare 

gör. Detta beror dels på att fans tillbringar mer tid med att t.ex. titta på TV-serien eller 

läsa böckerna i fråga, och kan eventuellt dels bero på att fans, då de har en annan 

förförståelse genom sin kontakt med t.ex. skådespelare, bearbetar information om 

källmaterialet annorlunda än sådana som inte är fans (ibid.). Sportfans anser sig ha 
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större kunskap om sitt lag och sin sport än vad människor som inte är fans har (Gantz 

& Wenner, 1995), och Gantz et al. (2006) anser att detta bör gälla även fans av andra 

genrer än sport. 

Fansens mer aktiva sätt att ta till sig källmaterialet, t.ex. en TV-serie, leder också till att 

de lär sig mer om rollfigurerna och seriens handling, någonting som dessutom 

fördjupas när de senare läser och skriver fanfiction och därmed fördjupar sig i 

källmaterialet (Van Steenhuyse, 2011). 

Hogwarts Is Here, Harry Potter-rollspelet där fansen läser texter skriva av andra fans 

(Hogwarts Is Here, 2014, ”FAQ”) och sedan slutför uppgifter i stil med att skriva 

uppsatser och göra prov (Hogwarts Is Here, 2014, ”Academics”), är någonting som 

skapats av fandom där utbildningsaspekten är en central del av upplevelsen. 

Utbildningsaspekten i fandom kan alltså se ut på flera olika sätt: 

• Språkinlärning 

• Grammatik 

• Kunskap om källmaterialet 

• Kunskap om sådant som är relaterat till källmaterialet t.ex. skådespelare 
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4.1.3 Esthetics – estetik 

 

Fig. 7. Estetik. (Efter Pine & Gilmore, 1999.) 

När en upplevelse har en estetikaspekt innebär detta att den som upplever går in i 

upplevelsen utan att själv ha någon större inverkan på miljön (Pine & Gilmore, 1999). 

Både Pine och Gilmore och Mossberg (2003) beskriver estetiken som någonting där 

den som upplever i första hand är på plats – på ett café, på museum, osv. För att skapa 

en estetikupplevelse gäller det att se till att folk vill ”komma in och sätta sig ner” (Pine 

& Gilmore, 1999, .s 39; min övers.) – vad gäller källmaterialet kan detta vara t.ex. 

bildkvalitet eller hur filmen ser ut rent visuellt.  

Estetikens motsvarighet till detta på internet kan tänkas vara t.ex. webbsidornas 

layout: 
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Fig. 8. ”Ping” av Speranza (via http://archiveofourown.org/works/267891). 

 

Fig. 9. ”How Ray Got His Groove Back” av Aristide och Bone (via 

http://hos.slashcity.com/hrgfp.htm). 

Dessa två bilder föreställer två olika fanfics i fandomen för Due South, en TV-serie om 

en kanadensisk polis i Chicago (Wikipedia, 2014, ”Due South”). Det finns ganska stora 

skillnader i layouten på sidorna (t.ex. teckensnittet och att den ena sidan har fetstilt 

text; bakgrundens mönster och färg), och detta påverkar estetiken. Archive of Our 

Own låter användarna ändra skin på sidan, och alltså påverka t.ex. teckensnitt och 

färger (Archive of Our Own, 2014, ”Archive FAQ > Skins and Archive Interface”). 

Fansen kan alltså där till viss del ta kontroll över estetiken själva.  
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Fandom kan också bidra med estetik genom att läsaren går in i och upplever en 

fantasivärld när fanfiction läses (Van Steenhuyse, 2011). Fanfiction, fanart och annat 

material skapat av fans kan dessutom utveckla estetikupplevelsen – fanart som ritas 

för en bok kan ge en bild av något som annars bara beskrivits i ord, och fanfiction kan 

ge en djupare beskrivning av någonting som endast visas på skärmen i några sekunder 

i en TV-serie eller film. På så sätt kan fandom ge en utvecklad och eventuellt till och 

med fördjupad estetikupplevelse. Hur stark estetikupplevelsen blir vid läsning beror 

på hur komplett miljön i texten är och hur bra läsaren kan föreställa sig den (ibid.). 

Hogwarts Is Here-hemsidan bidrar till projektets estetik. Sidan är lättnavigerad och 

bilder och design passar in i Harry Potter-temat (Hogwarts Is Here, 2014, ”Hogwarts Is 

Here).  

Estetik verkar vara det ”E” där fandom har minst påverkan. Det finns dock vissa saker 

där estetiken spelar in och kan fördjupa fandomupplevelsen: 

• Hur källmaterialet ser ut rent visuellt 

• Hemsidors layout 

• Fantasivärldar 
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4.1.4 Escapism – eskapism 

 

Fig. 10. Eskapism. (Efter Pine & Gilmore, 1999.) 

Eskapism är när den som upplever går in i upplevelsen och aktivt deltar (Pine & 

Gilmore, 2009). I källmaterialet skulle tittaromröstningar i realityserier kunna sägas 

vara en ”lightversion” av eskapism, då tittaren här har en möjlighet att påverka 

resultatet (Duffett, 2013). Även böcker i stil med Choose Your Own Adventure, där 

läsaren ges olika möjligheter och handlingen då utvecklar sig olika (Wikipedia, 2014, 

”Choose Your Own Adventure”), innebär ett aktivt deltagande för läsaren. 

Eskapism är att göra (Mossberg 2003), och vad gäller fandom kan ”göra” innebära 

många saker.  

Att skriva fanfiction är ett sätt att göra någonting i fandom, och något som kräver ett 

större engagemang med både källmaterialet och den historia man själv skriver än att 

enbart konsumera källmaterialet och kanske läsa fanfiction – om läsning av fanfiction 

bidrar till estetiken (se ovan), så bidrar mer aktiva saker till eskapism. Att skriva 

fanfiction, rita fanart, redigera videor osv. innebär att den som producerar detta 

material aktivt påverkar sin egen upplevelse (Shefrin, 2004). Även rollspel, där fans 

tillsammans låtsas vara olika rollfigurer från källmaterialet i fråga (Wood & 
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Baughman, 2012), är någonting som har en eskapismaspekt – fansen påverkar själva 

resultatet och de gör detta genom att låtsas vara någon annan.  

Hogwarts Is Here (2014) är återigen ett bra exempel. Här får deltagarna lösa uppgifter 

som en student på Hogwarts (trollkarlsskolan i Harry Potter-serien) skulle kunna 

tänkas få arbeta med under sin utbildning (Hogwarts Is Here, 2014, ”Academics”), och 

interagera med andra som arbetar med samma uppgifter (Hogwarts Is Here, 2014, 

”Student Life”). Att användaren får leva sig in i en magi-students liv på detta sätt 

innebär att Hogwarts Is Here har ett starkt eskapistiskt element. 

• Källmaterial där resultatet kan påverkas 

• Skriva fanfiction 

• Rollspel 

4.1.5 Sammanfattning 

Underhållning, utbildning, estetik och eskapism kan alla tillföras eller fördjupas 

genom deltagandet i en fandom, och fandom kan alltså fördjupa upplevelsen av 

källmaterialet. 

Ett exempel på någonting som skapats av fans och för fans som innefattar alla fyra ”E” 

är Hogwarts Is Here (2014), som alltså kombinerar alla fyra upplevelseaspekter och 

därmed bör ge en mer fängslande upplevelse än upplevelseerbjudanden där inte alla 

fyra aspekter ingår.  

4.2 Generationerna 

Boswijk, Peelen och Olthofs (2012) generationsteori går ut på att det finns tre olika 

generationer av upplevelseerbjudanden, beroende på producenten och konsumentens 

grad av medskapande (se ovan, sid. 7, för en mer ingående beskrivning.) 
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4.2.1 Första generationens upplevelse 

 

Fig. 11. Första generationens upplevelse. (Efter Boswijk et al., 2012.) 

Att titta på TV eller läsa en bok är en första generationens upplevelse – någon annan 

har skapat ett källmaterial som upplevs i färdig form, och tittaren/läsaren har ingen 

direkt möjlighet att påverka handlingens utveckling (Boswijk et al., 2012). Det finns 

vissa former av källmaterial där detta idag håller på att förändras och därmed närma 

sig andra generationens upplevelse, t.ex. tittaromröstningar i realityserier (Duffett, 

2013) eller omröstningen om ett kärleksförhållandes vara eller icke vara i The Simpsons 

(se ovan; Gorman 2014), men källmaterialet är oftast en färdig produkt. Även att läsa 

fanfiction, lyssna på podfic osv. är en första generationens upplevelse – någon har 

producerat ett färdigt material som sedan upplevs i denna färdiga form.  

Idag finns nya sätt för fans att komma i kontakt med de som skapat källmaterialet – 

författare, skådespelare, osv – via sociala medier i stil med Twitter (Stever & Lawson, 

2013). Detta ger fansen en inblick bakom kulisserna. Eventuellt kan skaparna påverkas 

av fansens åsikter och t.ex. ge en populär rollfigur mer fokus. Detta är inte 

nödvändigtvis någonting som alla fans ser som positivt – en del anser att 
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producenterna bör hålla sig till sin ursprungliga plan, inte ändra på den utifrån 

fansens åsikter (Hadas & Shifman, 2012). 

En sak som ofta tycks skilja fans från andra som upplever ett källmaterial är att de 

upplever det mer aktivt (Milner, 2009), och fans går inte heller att dela in i producenter 

och konsumenter, utan är ofta både och (Taalas & Hirsjärvi, 2013). Enligt Jenkins (1992) 

är skillnaden mellan fans och icke-fans fansens kreativa aktivitet. 

4.2.2 Andra och tredje generationens upplevelse 

 

Fig. 12. Andra och tredje generationens upplevelse. (Efter Boswijk et al., 2012.) 

Andra generationens upplevelse innebär en samproduktion mellan producent och den 

som upplever, där den som upplever själv bidrar med viktiga delar av upplevelsen. 

En tredje generationens upplevelse innebär att producenten, om det finns en sådan, 

har en mycket liten roll i upplevelsen – producenten har endast en stödjande roll 

(Boswijk et al. 2012). 

Som nämnts finns det vissa typer av källmaterial som närmar sig andra generationens 

upplevelser, t.ex. realityserier där tittarna röstar fram resultatet (Duffett, 2013). 

Vid första anblicken kan fanfiction och annat material som skapas av fandom ses som 

en andra generationens upplevelse. Fansen tar befintliga rollfigurer och hittar på egna 
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berättelse, ritar egna bilder, osv. Men även om skaparna blir mer och mer medvetna 

om fandom-fenomenet (Jessop, 2010) så ingår de inte aktivt i produktionen. Ett 

undantag är den fanfiction-tävling som TV-serien Teen Wolf höll (Teen Wolf, 2014), och 

här kan fanfiction ses som en medveten samproduktion mellan källmaterialets skapare 

och fansen och därmed som en andra generationens upplevelse. 

Även andra exempel på samproduktion mellan skapare och fans finns. T.ex. så höll 

bandet Nine Inch Nails en tävling där fans fick göra egna musikvideor till Nine Inch 

Nails’ låtar – inte som en tävling där fansen kunde vinna priser utan som ett 

experiment i samarbete mellan fans och artister (Repici, 2008, via Bird, 2011). Detta 

exempel, som dock inte kommer från den kreativa fandom som denna litteraturstudie 

behandlar, är också ett exempel på andra generationens upplevelse. 

Utöver dessa exempel är fanfiction och annat material som skapas av fansen en tredje 

generationens upplevelse. Källmaterialets skapare, även om de ibland är medvetna 

om fandom-fenomenet (Jessop, 2010), är inte aktivt med och skapar fanfiction och 

annat material. Istället skapas fanfiction av den som upplever och därmed är detta en 

tredje generationens upplevelse (Boswijk et al., 2012). 

I fandom är ofta gränsen mellan producent och konsument oklar – fans är så kallade 

prosumers (Sokolova, 2012). Den som upplever genom att skriva fanfiction producerar 

samtidigt material som andra fans kan konsumera, då som en första generationens 

upplevelse. Bruns (2006) beskriver prosumption (eller produsage, som han kallar det) 

som ett kontinuerligt samarbete där befintligt material byggs på och utvecklas. Detta 

samarbete verkar alltså i fandom snarare vara mellan olika fans än mellan 

källmaterialets producent och fans.  

Även så kallad wrock (wizard rock, musik med Harry Potter-tema) är ett exempel på 

någonting där den som producerar någonting är både producent och konsument – 

”the usual distinctions between performers and audiences are […] not recognized” 

(Do Rozario, 2011), eftersom de som här skapar materialet är fans som alla andra. 

Ett annat exempel på andra generationens upplevelse i fandom är beta-läsning, som 

innebär ett samarbete mellan en fanfictionförfattare och någon som korrekturläser och 
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kommer med förslag om det som skrivs (Karpovich, 2006). Även här är 

samproduktionen ett samarbete mellan olika fans, inte mellan källmaterialets 

producent och fans. 

Rollspel är ett bra exempel på en andra generationens upplevelse, eftersom fansen här 

direkt påverkas av varandras agerande (Wood & Baughman, 2012). Även i rollspel är 

fansen prosumenter – ingen är bara konsument eller bara producent, utan alla 

medverkande både konsumerar och producerar samtidigt.  

4.2.3 Sammanfattning 

En del deltagande i en fandom är en första generationens upplevelse. Källmaterialet 

har ofta formen av en första generationens upplevelse, även om vissa typer av 

källmaterial (t.ex. realityserier med tittaromröstningar) kan närma sig andra 

generationens upplevelse. Även att läsa fanfiction är en första generationens 

upplevelse, då den som läser inte själv påverkar handlingen i berättelsen. 

Fandom rör sig in i andra och tredje generationens upplevelser när fansen själva börjar 

skapa material. I relation till källmaterialets producent är fandom vanligen en tredje 

generationens upplevelse, då producenterna inte har någon aktiv roll i skapandet av 

materialet. Den andra generationens upplevelse som finns i fandom kommer från 

fansens interaktion med andra fans, t.ex. genom beta-läsning och rollspel. 

Alltså kan deltagandet i en fandom föra upplevelsen från första generationen till andra 

och tredje generationen, och därmed kan fandom också fördjupa upplevelsen av 

källmaterialet. 
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5 Diskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras först arbetets kvalitet. Sedan diskuteras de svar på forskningsfrågorna som lades fram i 

resultatdelen, och slutligen läggs förslag på framtida forskning fram. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Att genomföra denna första undersökning av kopplingen mellan fandom och 

upplevelse i form av en litteraturstudie innebär att många källor om fandom kan 

kopplas ihop och därmed ge tillgång till ett större material än en enskild undersökning 

skulle ha gjort. Därför valde jag att göra detta arbete i form av en litteraturstudie 

istället för att göra någon upplevelseproduktionsspecifik empiriinsamling, även om 

litteraturstudien som metod (precis som andra metoder) har vissa nackdelar (se avsnitt 

4 Metod ovan). Jag har dock gjort mitt bästa för att undvika dessa nackdelar.  

Då jag har utgått ifrån vissa aspekter (dvs. de olika delarna i upplevelseproduktions-

teorierna jag har arbetat med) och utifrån dessa letat efter relevanta artiklar finns en 

risk att jag har valt ut artiklar för att de innehöll sådant som jag letade efter, snarare än 

för att de faktiskt var relevanta för arbetet i stort. Jag har dock gjort mitt yttersta för att 

välja ut artiklar som faktiskt var relevanta, inte bara ”lät bra”, och min förhoppning är 

att arbetet därför inte ska vara alltför ”snedvridet”.   

Det är viktigt att tänka på att artiklarna jag har utgått från inte var baserade på 

forskning om upplevelseproduktion, utan antingen ren fandom-forskning eller 

kombinationer av fandom och andra ämnen. Detta innebär att forskning som görs med 

kopplingen upplevelseproduktion-fandom kan ge andra resultat än de artiklar som 

jag har baserat mitt arbete på. Därför rekommenderar jag att undersökningar i 

framtiden genomförs med en specifik upplevelseproduktionsinriktning (se nedan), för 

att säkerställa att sambandet upplevelseproduktion-fandom faktiskt i verkligheten ser 

ut så som jag har kommit fram till att det gör i detta arbete. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Fandom verkar innehålla aspekter som fördjupar upplevelsen av källmaterialen, enligt 

båda de upplevelseteorier jag har utgått ifrån. Pine och Gilmores 4E-teori (1999) består 

av fyra aspekter, som alla kan hittas i fandom. Hur mycket plats varje aspekt tar beror 

förstås på fansen i fråga – vissa kanske väljer att bara läsa fanfiction, och detta leder i 

så fall till att främst underhållnings- och estetikaspekterna blir större än vad 

källmaterialet har att erbjuda. Vissa fans kanske väljer att skriva mer fanfiction än de 

läser, vilket lär göra deras eskapismaspekt större än den blir för fans som väljer att 

göra annat i fandom. Vissa kanske helst av allt tittar på fanart, vilket leder till en större 

estetikupplevelse, medan andra kanske helst av allt läser och skriver meta, vilket leder 

till utbildning mer än någonting annat. 

Det är inte heller nödvändigtvis så att fans alltid kommer att uppleva fandom på 

samma sätt. Vilken eller vilka aspekter som upplevs för stunden beror på vad fansen 

väljer att göra – underhållningen kanske är störst en dag och nästa är det eskapismen 

som är viktigast. 

Även om inte alla fans kommer att uppleva alla aspekter från 4E-teorin varje gång de 

upplever fandom, så finns alla fyra aspekter i fandom som helhet. 

Vad gäller generationsteorin (Boswijk et al. 2012) så verkar fandom kunna fördjupa 

upplevelsen av källmaterialet även utifrån denna. Ett källmaterial som enbart är första 

eller eventuellt på gränsen till andra generationens upplevelse kan genom fandom bli 

både andra och tredje generationens upplevelse. 

I förhållande till andra fans blir fandom en andra generationens upplevelse, då fans är 

prosumenter och alltså både producerar och konsumerar material. Här hjälps fans ofta 

åt genom t.ex. konstruktiv kritik eller genom att jobba utifrån varandras material 

(fanfic inspirerar fanart som i sin tur inspirerar mer fanfic, osv.), och alltså blir det 

material som skapas en samproduktion fansen emellan. 

I förhållande till källmaterialets skapare, å andra sidan, blir fandom en tredje 

generationens upplevelse, då skaparna i de allra flesta fall inte är involverade i det som 
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fandomen skapar, utan enbart i skapandet av den grund som fandom sedan bygger 

vidare på. 

Eftersom fans inte skapar sitt eget material antingen i relation till källmaterialets 

skapare eller till andra fans, utan i relation till både källmaterialets skapare och andra 

fans samtidigt, är fandom alltså en andra och tredje generationens upplevelse på 

samma gång – upplevelse 2.5?  

Gemensamt för båda dessa teorier är att fandom ger ett större engagemang jämfört med 

vad fansen får av endast källmaterialet. Detta är precis vad som behövs för att göra en 

upplevelse meningsfull enligt upplevelseproduktionsteorierna, och alltså verkar 

fandom kunna göra upplevelsen av källmaterialet mer meningsfull. 

5.3 Framtida forskning 

I mitt arbete med denna litteraturstudie har jag inte hittat något annat arbete som 

kombinerar fandom och upplevelseproduktion. Mig veterligen har ingen kombinerat 

dessa två ämnesområden tidigare, vilket innebär att det finns mycket obeforskat 

inom området. Några möjliga framtida undersökningar: 

• Utveckla detta arbete, antingen genom en kvalitativ studie, t.ex. genom 

intervjuer, eller en kvantitativ studie, t.ex. genom enkäter, för att ta reda på 

om fans anser sig få en fördjupad upplevelse genom att ingå i en fandom, och 

i så fall på vilket sätt upplevelsen fördjupas. 

• Upplevelse 2.5 – hur förhåller sig egentligen relationen fans-källmaterial och 

fans-andra fans? Är någon av dessa relationer viktigare eller befinner sig 

relationen enskilt fan-fandom-källmaterial i jämvikt? Även här kan t.ex. en 

enkät- eller intervjustudie göras. 

• Titta närmare på ett visst fall, t.ex. Hogwarts Is Here, och undersök detta utifrån 

upplevelseproduktionsteorier. Hur stor är faktiskt utbildningsaspekten, t.ex.? 

Även här kan någon form av direktkontakt med fansen vara att 

rekommendera – anser t.ex. fansen själva att de lär sig något av att deltaga i 

Hogwarts Is Here-undervisningen? 
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• Skapa ett nytt fandom-erbjudande, kanske i stil med Hogwarts Is Here, kanske 

någonting helt annat, och undersök fansens upplevelse utifrån detta.  

• Undersök om det är möjligt att kommersiellt skapa fandom-erbjudanden och 

få samma tillströmning och aktivitet hos fansen som en fandom idag kan 

skapa, och om och i så fall hur den kommersiella aspekten påverkar fansens 

upplevelse. 

• Undersök hur kopplingen upplevelseproduktion–fandom ser ut där 

källmaterialet inte är t.ex. en bok eller en TV-serie – om källmaterialet istället 

är ett band eller ett idrottslag och den största delen av fansens kontakt med 

”rollfigurerna” faktiskt kommer från fandom, hur påverkar då detta hur 

källmaterialet upplevs? Blir påverkan t.ex. större om en större del av 

kontakten kommer ifrån fandom? 
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