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Abstract
This study has analysed how the fans in the closed Facebook group “Game of Thrones
discussions” has created an identity after watching the show Game of Thrones. To examine
this, 48 comments, posts and memes have been selected and analyzed with a qualitative
content analysis method. The comments, posts and memes that was selected are all
independent and are not supposed to be read as a thread or a conversation. Then they were
divided into three macro themes and eight micro themes. This study have four issues, How
are the fans creating an identity from the discussions in the group “Game of Thrones
discussions”, How is the communication between the members from the group viewed, What
knowledge and which feelings are used for their identity creation in the group and In what
way do the members show that the Game of Thrones series is transferred to their physical
lives. The study has been using theories about convergence, participant culture, identity and
identity creation online.

The results shows that the fans from the group “Game of Thrones discussions” are creating an
identity from the series by making posts, comments and publishing memes. There is focus on
the communication thru a specific type of language, humor and conflicts that the members are
using, and they also have a require to show their emotions for the characters from the series.
To be a part of the identity, knowledge in terms of literacy and the books are claimed. The
fans also show how they are living their “Game of Thrones” life outside the group, it appears
thru their posts about how they are affected emotionally in reality and how their practical
reality are viewed. The members from the group have a need to feel that they are genuine fans
of the series Game of Thrones, and by being a part of the collective identity that is created in
the Facebook group they get the conformation that is sought.

Keywords: Facebook, convergence, participant culture, identity creation, qualitative content
analysis, Game of Thrones
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Sammanfattning
Denna studien har analyserat hur fansen till den slutna Facebookgruppen “Game of Thrones
discussions” skapar sig en identitet efter serien Game of Thrones. För att kunna ta reda på
detta har 48 kommentarer, inlägg och memes valts ut och sedan analyserats utifrån metoden
kvalitativ innehållsanalys. De kommentarer, inlägg och memes som valdes ut står
självständiga och läses inte som varken tråd eller konversation. De delades sedan in i tre
makro- och åtta mikroteman. Studien har fyra frågeställningar, Hur skapar fansen sig en
identitet utifrån diskussionen i gruppen “Game of thrones Discussions”, Hur ser
kommunikationen ut mellan gruppmedlemmarna, Vilken kunskap och vilka känslor används
för sitt identitetsskapande i gruppen och På vilket sätt visar medlemmarna att serien Game of
Thrones överförs till deras fysiska liv. Studien har använt teorier om konvergens och
deltagarkultur, samt teorier om identitet och identitetsskapande online.

Resultatet visar att fansen i gruppen “Game of Thrones discussions” skapar en identitet utifrån
serien genom att göra inlägg, kommentarer och publicera memes. Det är fokus på
kommunikation genom att medlemmarna använder sig av ett specifikt språk, humor,
konflikter och har ett behov av att visa känslor för karaktärerna som finns i serien. För att bli
en del av identiteten krävs även kunskap i form av kunnighet samt böcker. Fansen visar också
hur de lever sina Game of Thrones-liv utanför gruppen, det visas genom att göra inlägg om
hur de påverkas emotionellt i verkligheten samt hur deras praktiska verklighet ser ut.
Gruppmedlemmarna har ett behov av att känna att de är äkta fans till serien Game of Thrones,
och genom att bli en del av den kollektiva identiteten som skapas i Facebookgruppen får de
bekräftelsen som eftersträvas.

Sökord: Facebook, konvergens, deltagarkultur, identitetsskapande, innehållsanalys, Game of
Thrones
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1 Inledning
I takt med den digitala utvecklingen har människor börjat integrera med tv-serier på ett helt
annat sätt än vad de gjorde förr. Tidigare diskuterade man en serie med familj och vänner,
idag går det att diskutera serien med vem som helst, när som helst, världen över. Ett sätt att
hitta andra som tycker om samma serie som en själv är via Facebookgrupper, där fans kan
samlas och diskutera allt kring serien, och på det viset skapas det en fandom (Jenkins, 2012).
Jenkins (2012) menar att det finns olika typer av tv-tittare: zappare, oengagerade tittare och
lojala fans. De lojala fansen är de tv-tittare som denna studien kommer att förhålla sig till.
Dessa lojala fans har själva aktivt hittat andra kanaler att fortsätta prata om serien när den är
slut, i detta fallet en Facebookgrupp.

Den HBO producerade fantasyserien Game of Thrones hade premiär 2011 och är baserad på
George R.R Martins romanserie “A song of ice and fire”. Det finns idag sju säsonger och den
åttonde och sista säsongen kommer i april 2019. Serien är en tittarsuccé på alla
sändningsplattformar och är mycket framgångsrik och omtyckt runt om i världen, då det finns
en bred och aktiv publik. Fanskaran räknas som stor och med den digitala utvecklingen har
det skapats forum på olika plattformar. Det har bildat vad Jenkins (2012) klassificerar som en
fankultur, och på det viset kan en identitet utifrån serien skapas på en digital plattform.

Hammarén och Johansson (2009) menar att ens identitet inte bara handlar om ens officiella
handlingar, det kan även handla om vilken grupp man tillhör till ålder, etnicitet, livsstil, social
bakgrund och smak. De skriver även att identitet kan handla om gemenskap, kollektiv
tillhörighet och emotionella laddningar, något som kan påverka “jaget”.

En annan person som undersökt begreppet identitet är Sherry Turkle (2011), hon menar att
man aldrig blir riktigt färdig med arbetet med sin identitet. Det material alla utvecklar sin
identitet med blir bara större om man går in i onlinevärlden. Online representerar människor
sig som en bättre version av sig själv, där kan man bygga upp en identitet som lyckas med det
man misslyckats med i det verkliga livet. Turkle (2011) skriver också att det är lättare att
uttrycka sina känslor online, detta på grund av att människor inte behöver stå för dem på
samma sätt som i det verkliga livet.
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Denna studie kommer att ta reda på hur fansen i den slutna Facebookgruppen “Game of
Thrones discussions” skapar en identitet efter serien Game of Thrones. Facebookgruppen är
sluten, vilket innebär att medlemmarna i gruppen själva måste ansöka om medlemskap eller
bli inbjudna till gruppen. Medlemmarna i gruppen anses därför som fans i studien eftersom att
de själva aktivt valt att gå med i det stängda forumet för att diskutera serien. Jenkins (2012)
menar att lojala fans vill söka ytterligare information och fortsätta diskutera programmet via
andra kanaler, i detta fallet Facebook.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka hur serien Game of Thrones skapat en identitet för fansen
i den slutna Facebookgruppen “Game of Thrones discussions”. Studiens syfte är även att
undersöka på vilket sätt gruppmedlemmarna skapar en relation mellan en digitala identitet och
det verkliga livet. För att ta reda på detta kommer studien utgå från följande frågeställningar:

● Hur skapar fansen sig en identitet utifrån diskussionen i gruppen “Game of thrones
Discussions”?
● Hur ser kommunikationen ut mellan gruppmedlemmarna?
● Vilken kunskap och vilka känslor används för sitt identitetsskapande i gruppen?
● På vilket sätt visar medlemmarna att serien Game of Thrones överförs till deras
fysiska liv?

1.2 Tidigare forskning
Att forska om konvergens, fan- och deltagarkulur samt identitet är inget nytt. Med den
digitala utvecklingen finns det många olika perspektiv att undersöka. Tidigare forskning inom
ämnet har bland annat tagit upp olika perspektiv på att skapa identitet online, men även hur
deltagarkultur kan fungera på en plattform som Facebook. Det har även undersökts hur ett
forum kan skapa en identitet genom anonymitet och människans behov av att knyta
vänskapsband.

Tidigare forskning har tagit upp hur unga kvinnor använder sig av sociala medier för att skapa
en identitet. I uppsatsen “Man vill ju få så många likes som möjligt” (Andersson, S., &
Lundberg, F. 2016) var syftet att få reda på unga kvinnors identitetsskapande online och få en
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större insikt samt förståelse för dem. Studien frågade sig om den kvantifierbara feedbacken
som kunde skapas i form av likes, kommentarer och följare påverkade de unga kvinnorna att
rekonstruera sin identitet online. Genom kvalitativa intervjuer med urvalsgruppen ställde man
öppna frågor och visade bilder, svaren sammanställdes sedan och analyserades tematiskt.
Slutsatsen påvisade att den kvantifierbara bekräftelsen i form av likes och kommentarer på
plattformen Instagram påverkade hur man valde att visa upp sig online, då det sågs som ett
belöningssystem att få den bekräftelsen man sökte. På det viset skapade de unga kvinnorna
online-identiteter utefter vad som gav dem mest positiv feedback, och anpassade sig på det
viset efter den (Andersson, S., & Lundberg, F. 2016).

I kandidatuppsatsen ”Army of lovers” (Danielsson, Moradi, 2017) har det forskats om hur en
Facebookgrupp skapar samtal mot hatkulturen online. De har undersökt hur en grupp på
Facebook arbetat och gått till väga för att bjuda in till ett deltagande i samtal mot hatkultur på
internet. Kvalitativa intervjuer med medlemmar och administratörer samt en retorisk
textanalys på inläggen gjorde att frågeställningarna kunde besvaras. Genom att bjuda in
deltagare i gruppen #Jagärhär skapades det varje dag aktioner där facebookinlägg länkas och
deltagarna uppmanas att gemensamt kommentera i kommentarsfältet för att motverka
hatkultur. På detta vis skapades en deltagarkultur där man agerar för något på sociala medier.
De viktigaste strategier och taktiker som kunde ses var att gruppen som undersöktes hade en
tydlig struktur för att bidra och underlätta det engagemang och deltagande. Detta skapades
med ett uppmuntrande och motiverande språk. Det låg även vikt i att gruppen syntes i
traditionella medier och uppmärksammades av offentliga personer. På det viset blev gruppen
mer synlig och kunde inspirera andra att delta (Danielsson, Moradi, 2017).

Studien ”Vem är du på Flashback Forum?” (Demir, C., Berglund, M. 2012) handlar om att
skapa sin identitet på onlineforumet Flashback. Studien tar upp hur centralt det är för
människan att ta reda på vem man är och var man hör hemma, och att sökandet efter sin
identitet är en ständigt pågående process. Med tanke på den miljö som existerar på Flashback
Forum har Demir och Berglund (2012) valt att få en större förståelse för hur människor
formar en identitet på forumet. De har även valt att gå djupare genom att analysera några
tongivande konton och analysera deras process med att forma en identitet. Genom att
analysera användarna kom de fram till att tre teman var centrala för att forma sin identitet:
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språk, ämne och känslan av att vara anonym. Slutsatsen var även att känslan av att vara
anonym påverkade språket och val av ämnen att diskutera (Demir, C., Berglund, M. 2012).

Avslutningsvis har Scröder i sin studie ”En naiv förhoppning eller teknikens under” (2017)
tagit upp hur människor väljer att söka nya vänner i grupper på Facebook, men att det är
komplicerat att möta behovet och lyckas med det. Syftet med uppsatsen var därför att ta reda
på hur väl en Facebookgrupp fungerar för att knyta människor till varandra vänskapsmässigt.
Med hjälp av en kvantitativ enkätstudie samt efterföljande kvalitativt arbete med intervjuer
kom Scröder (2017) fram till att det fortfarande är svårt att ta kontakt med nya personer
online, och att personerna som studerats är mer benägna att söka egen kontakt än att ta
kontakt med andra medlemmar som söker kontakt. Så trots att medlemmarna söker nya
vänner finner de flesta ingen vänskap via grupperna (Scröder, 2017).

Slutsatsen av den tidigare forskningen har varit att identiteter online kan skapas via
bekräftelse, språk, ämne på ett forum och känslan av att vara anonym. Forskningen har även
visat att människan söker efter att knyta vänskapsband online, men finner den oftast inte samt
att för att engagera en grupp på Facebook krävs det motivation och inspiration. Denna studie
kommer istället att fokusera på hur fankulturen med konvergens har skapat en identitet för
fansen till serien Game of Thrones i en Facebookgrupp. På det viset skapas nya tankar kring
hur en tv-serie skapat en fan- och deltagarkultur som vidare skapar en identitet online.

2. Bakgrund
I den här studien kommer olika begrepp och ämnesområden att benämnas flertalet gånger,
serien Game of Thrones, Facebookgrupper och Facebookgruppen “Game of Thrones
discussions”. För att få en bättre förståelse av studiens innehåll kommer det därför att
redovisas en övergripande bakgrund kring begreppen och områdena.

2.1 Game of Thrones
Game of Thrones är en action-, äventyr- och dramaserie baserad på romanserien “A song of
Ice and Fire” skriven av den amerikanska författaren George R.R Martin. Serien hade premiär
på HBO år 2011 och i april 2019 kommer seriens åttonde och sista säsong. På IMDb är serien
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rankad som en av världens bästa serier med ett betyg på 9,5 av 10 (IMDb, 2019). Serien är
detaljrik och har många karaktärer som tittarna får följa. Här kommer en generell beskrivning
av serien:

Serien tar sin början många år efter att den “galne” kungen , Aerys Targaryen, blivit mördad.
Istället sitter kung Robert Baratheon på järntronen. Jon Arryn, kungens hand, har dött och
Robert Baratheon vill att den enda han litar på i Westeros, Eddard Stark, ska bli hans nya
hand. Eddard Stark lämnar sitt hem i norden och följer med sin barndomsvän till huvudstaden
för att hjälpa den alkoholiserade kungen att styra riket. Eddard Stark får sedan veta i ett brev
att den förra handen blivit mördad och att kungen står på tur. Eddard går därför emot sina
egna värderingar för att rädda kungen och de sju kungarikena, men politiska intriger, sexuella
lustar och mord leder till att riket kan slitas isär. Det blir en kamp mellan nio mäktiga familjer
att ta över de sju kungarikena i Westeros: Lannister, Stark, Tyrell, Greyjoy, Tully, Martell,
Bolton, Baratheon och Targaryens.

De inlägg, kommentarer och memes som analyseras i studien tar upp olika karaktärer och
scener ur handlingen av Game of Thrones. För att få en större förståelse för vad
medlemmarna i Facebookgruppen skriver om kommer här en ytterligare beskrivning av serien
utan att avslöja handlingen:

Lannister: Detta efternamnet tillhör bland annat tvillingarna Cersei och Jaime, deras lillebror
Tyrion samt deras pappa Tywin. Tidigt i serien får tittarna veta att tvillingparet är ett par på
riktigt, trots att Cersei är gift med kungen Robert Baratheon. Cersei är en karaktär som är illa
omtyckt av majoriteten av seriens fans men inte enbart för att hon är delaktig i incest. Det
beror även på hennes speciella relation till sina tre barn Joffrey, Myrcella och Tommen, samt
hennes maktgalenhet. Tyrion är kortväxt och mamman dog när hon födde honom. Han är illa
omtyckt av sin familj och ofta även av omgivningen på grund av sitt utseende. Han läser
mycket böcker och är en av seriens smartaste karaktärer, detta enligt honom själv bara för att
han måste ha något när han varken har längden och utseende. I Facebookgruppen har Tyrion
har en stor fanskara.
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Stark: Tidigt i serien får fansen lära känna familjen Stark, pappa Eddard, mamma Catelyn,
systrarna Sansa och Arya, bröderna Robb, Bran och Rickon, samt Eddards utomäktenskapliga
barn Jon Snow. Familjen Stark är mestadels omtyckta av seriens fans i Facebookgruppen.

Daenerys Targaryen: Daenerys och hennes storebror Viserys är de enda överlevande
Targaryens efter att den “galne kungen” blivit mördad av Jaime Lannister. De fick fly till
andra sidan havet och Viserys drömmer om att bli kung. För att lyckas med drömmen behöver
han en armé och säljer därför sin syster till Dothrakiens, ett häst- och krigarfolk. Targaryens
var kända för sina drakar men inga drakar har funnits på över 300 år, ända till Daenerys blir
“mother of dragons”.

Wildlings: Längst upp i norr står det en gigantisk mur av is som är byggd för att hålla “white
walkers” borta från mänskligheten. Muren sträcker sig på land från ena sidan havet till andra.
De människor som lever på andra sidan muren kallas för “wildlings”, och en av dem som
tittarna får följa heter Ygritte.

Samwell Tarly: Utanför muren på de “vanliga människornas” sida ligger “Castle Black”, en
plats dit människor hamnar som inte har någonstans att ta vägen, har begått brott eller
liknande. Där hamnar även Sam, en snäll, överviktig och smart man som blivit utkastad
hemifrån av sin pappa. Han blir bästa vän med Jon Snow som också bor och arbetar på Castle
Black, trots det blir han ofta mobbad av andra människor som påpekar att han är överviktig
och inte är någon krigare. Det råder delade meningar om Sam bland fansen i
Facebookgruppen.

Innehållet i serien har fått kritik då den anses innehålla mycket våld av olika slag. Blod,
kvinnohat, våldtäkter och annat sexuellt våld är vanligt förekommande och anses vara
kontroversiellt. Författaren George R.R Martin vill själv normalisera scenerna som
förekommer, och menar att ”Våldtäkter och våld har varit en del av varje krig från de antika
sumererna till i dag”. Han försvarar det även med att serien är fantasy, men har inspirerats av
hur verkligheten sett ut, och att visa sanningen är en del av hans uppdrag som konstnär. Trots
Martins åsikter om att visa en sanning, menar många fortfarande att det är är problematiskt att
visa mycket våld och våldtäkter i en så populär serie (Daisy Wyatt, 2014).
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Våldet i serien har inte bara skapat debatt på olika vis, statistik har även förts över dödsfall,
våldtäkter, våldtäktsförsök och nakenhet. Statistiken visar att under säsongerna 1-7 visas
174,373 dödsfall av olika slag (Leon Andrew Razon Compilations, 2017), och antalet
våldtäkter/våldtäktsförsök landar på 17 stycken. Serien har även uppmärksammats för att visa
mycket nakenhet, under de sju säsongerna syns 144 nakna människor där 83,7% är kvinnor
(Michael Nordine, 2017).

2.2 Facebookgrupper
Facebook grundades 2004 av Mark Zuckerberg och två år senare introducerades det globalt.
Facebook har i genomsnitt mer än 1,5 miljarder aktiva användare och deras vision är att ge
människor makten att skapa nätverk och föra världen närmare varandra (Newsroom, 2019).
Människor använder Facebook för att hålla kontakten med familj och vänner, men även för att
få information, upptäcka vad som händer i världen och för att ge uttryck för vad som är viktigt
för en (Newsroom, 2019).

År 2010 gjorde Facebook en förändring vad det gäller grupper, detta främst för att göra det
enklare att skapa mindre grupper för till exempel vänner eller speciella tillfällen. Detta
medförde att det nu finns tre olika typer av sekretess gällande Facebookgrupper - öppen,
stängd och låst. Den största förändringen Facebook gjorde var att göra det möjligt att bli
tillagd i en grupp utan att varken be om det eller ge ens godkännande (Gilla kommunikation,
2012). Facebooks tanke med de nya sorters grupperna var att göra det lättare att kunna
diskutera saker “bakom stängda dörrar”. En låst (eller sluten) grupp innebär att det endast är
medlemmarna i gruppen som kan skriva eller läsa vad som postas i gruppen. Så här skrev
Facebook själva om de nya uppdateringarna för grupper:

“ By default, new Groups are Closed. That means anything posted in the group is only visible
to people in it. The name of the group and its members are still visible to everyone, so your
friends can find the right group. You can also use the settings to create groups that have their
name and members unlisted ("Secret"), or create groups that have more public settings
("Open")” (Facebook, 2010).
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2.3 Beskrivning av Facebookgruppen
Studien kommer att analysera inlägg, kommentarer och memes från den slutna
Facebookgruppen “Game of Thrones discussions”. Gruppen skapades den 23 maj 2018 och
den 30 januari hade gruppen 25 157 medlemmar varav 25 är moderatorer och administratörer
som har ansvar för gruppen (Facebook, 2019). Gruppen är sluten vilket innebär att om en
person vill vara med i gruppen måste den aktivt söka upp gruppen och ansöka om
medlemskap eller få en inbjudan till gruppen av någon som redan är med. En administratör
måste alltid godkänna ansökan om medlemskap innan en person får komma in i gemenskapen
och se vad som publiceras. Gruppen har ingen beskrivning men en administratör skrev ett
fastnålat inlägg den 12 juni 2018 med regler som samtliga medlemmar måste följa:

“Hi guys, and welcome to Game of thrones discussions.
These are the rules here:
1) No put-downs and personal attacks. Everyone is to be nice and kind to each other. Some of
us have known each other for a while now. You see something you don't like at all, or find an
obvious question,scroll past it. If someone is breaking these rules, tag me immediately.
2) No selling of anything.
3) Posts and all comments have to be in English and related to GOT.
4) No arguing with admins about removing posts or removing members - if we do that, we
had a good reason to.
5) No discussing present day religion or politics. We will delete those comments. Historical
events in the past are ok.
6) No harassing other members in the group - this is not a dating website. Most members don't
like getting creepy PM's like "You are beautiful", "Marry me", etc.
7) You can't block admins or mods.
8) No downloading of any books or movies. It's illegal.
9) You have to be at least 18 to be in this group
10) Everyone is allowed to dislike a character. It's their choice. If that's your favorite
character, don't take it personally.
11) If you feel the need to report a post to Facebook, please let us know first.
Enjoy, and happy posting!” (Facebook, 2019).
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Följer man inte reglerna kan det sluta med att man får en varning eller blir utsparkad ur
gruppen. Det finns administratörer samt moderatorer som håller uppsikt i gruppen och de är
även delaktiga i diskussionerna om serien.

2.4 Memes
I studien kommer memes att användas som en del av
urvalet. En meme är ett globalt socialt fenomen som
snabbt sprids virtuellt via sociala medier (Lifewire,
2019). Med begreppet meme kan det vara bildtexter som
ska vara roliga, ofta som ett offentligt sätt att driva med
människors beteende. Memes kan även vara videos och
verbala uttryck, men denna studie kommer att använda
sig av bilder med text. Det är även vanligt att memes har
ett tyngre och mer filosofiskt innehåll, med så kallad “mörk humor”. Det är också vanligt att
en meme skapas och överförs till internetanvändare som sedan skapar sin egna version av en
meme genom att byta ut texten mot sin egen. På detta vis skapas spridning och en
meme-kultur som sprids från plats till plats och från sinne till sinne. Memes är även kända för
att ha ett chock-värde med sin humor som kan användas på olika vis, allt från kuriosa till en
djupare humor där skaparen driver med samhället på ett vis som inte hade varit lika accepterat
om det inte var en meme (Lifewire, 2019).

3. Teori
Studien kommer att använda sig av Jenkins (2012) teorier gällande konvergens och fankultur,
men fokus kommer framförallt ligga på teorier kring identitetsskapande genom att hitta ett
“jag” i Facebookgruppen “Game of Thrones discussions”. Fankulturen som ska studeras är
Facebookgruppen, samtidigt är det innehållet från fansen med inriktning på identitet som är i
huvudfokus. Därför kommer Sherry Turkles teorier kring identitetsskapande på internet att
vara mest centrala i studien. Hon har skrivit tre böcker som har fokus på identitetsskapande
online, “Ditt Andra” Jag från 1984, “Leva Online” från 1997 och “Alone Together” från
2011. Den här studien kommer fokusera främst på boken Alone Together eftersom att den är
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mest aktuell i dagens digitaliserade samhälle. Även Hammarén och Johanssons (2009) teorier
om identitet kommer att användas.

3.1 Konvergens
Jenkins (2012) förklarar begreppet konvergens som flödet mellan medieplattformar och
samarbetet som finns mellan olika mediebranscher. Han skriver också att konvergens är den
rörlighet som finns hos mediepubliken som överallt söker efter upplevelser. Jenkins (2012)
menar att konvergens inte är någonting som uppstår av ny teknik utan snarare i varje enskild
persons huvud genom den sociala interaktionen. Gränserna mellan sändare och mottagare
suddas ut och den centrala frågan är inte längre vad medierna gör med människorna utan vad
människorna gör med medierna. Jenkins (2012) skriver att alla skapar sin egen personliga
mytologi med hjälp av fragment av information som fångas upp från mediebruset och som
man sedan använder sig av i vardagen. Det blir då naturligt för folk att diskutera medieintaget
med andra eftersom det finns mer information att hämta, dessa diskussioner skapar sedan
rykten och snackisar som har ett värde för medieindustrin. I detta fallet ser fansen på serien
Game of Thrones, sedan söker de sig till Facebookgruppen “Game of Thrones discussions”
där de kan kommentera och diskutera serien med varandra. Jenkins (2012) är gynnsamt
inställd till medieutvecklingen, men det finns även kritiker. Jean Baudrillard (2013) anser att
medialiseringen gått så långt att simulationen är en teckenvärld genom vilken upplever
verkligheten. På det viset menar han att media styr publiken genom tecken, men han förnekar
inte att det finns en verklighet. Trots att det finns kritik mot Jenkins (2012) tankar hamnar inte
gruppmedlemmarna i studien i en simulation eller hyperrealitet som Baudrillard menar, utan
skapar istället sin egna fankultur med hjälp av serien “Game of Thrones”. Därför finns
relevansen att använda Jenkins teorier och inte Baudrillards.

Jenkins (2012) skriver också om deltagarkultur och menar att begreppet skiljer sig från äldre
föreställningar om mediekonsumtion. Förr pratade man om medieproducenter och
mediekonsumenter som två enskilda grupper medan man idag pratar om dem som aktörer
som interagerar med de regler som finns idag. Men det går inte att prata om jämlikhet
eftersom mediebolagen, och även individer inom bolagen, har mer makt än den enskilde
konsumenten. Företag tänker att deltagande är någonting som de kan stänga av och sätta på,
styra, omvandla och marknadsföra. Konsumenterna kämpar för rätten att få delta i kulturen på
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sina egna villkor, när och var de vill. Jenkins (2012) skriver också att fans alltid har varit
snabba med att ta till sig ny medieteknologi. Fansen utgör mediepublikens mest aktiva del och
vägrar att nöja sig med det som erbjuds, de vill delta helt och hållet. Detta är egentligen
ingenting nytt, det som har förändrats är fankulturens synlighet och det beror på internet och
dess många plattformar.

3.2 Fans
Eftersom studien kommer att utgå från fansen i en sluten Facebookgrupp är det viktigt att
klassificera vad ett fan egentligen är. Jenkins (2012) skriver om både fans och fankultur. Han
menar att fans är aktiva producenter och att fankultur är en alternativ social gemenskap där
man konstruerar sin egna kultur utifrån lånat material. Lånat material är i detta fall serien som
bidrar till teoriskapande, bilder och memes. Fanskapelse av mening äger rum genom att dela,
uttala, och diskutera olika tv-programs innehåll. När det kommer till fandom finns det en del
oskrivna regler ett fan måste följa för att få vara med i gemenskapen. Enligt Jenkins (2012)
har fans ett behov av att gå in i programmet minsta detaljer och genom att diskutera dem med
andra fans kan serien förstärkas ytterligare. Jenkins (2012) skriver i sin bok
“Konvergenskulturen” att det finns tre typer av tv-tittare: zappare, oengagerade tittare och
lojala fans. Zappare är de som konstant håller i fjärrkontrollen när de tittar på tv och som
endast ser korta snuttar av program istället för att engagera sig en längre stund. De
oengagerade tittarna kan kolla på ett specifikt program om de kommer ihåg det eller inte har
något annat att göra, men de håller ofta på med något annat samtidigt som till exempel
hushållsarbete. De lojala fansen är de som egentligen tittar minst på tv men som aktivt söker
upp och väljer noggrant ut det program som bäst tillgodoser deras önskemål. De tittar sedan
noggrant på programmet. De lojala fansen kollar ofta om samma program och söker sig till
andra kanaler för att leta mer information eller diskutera innehållet (Jenkins, 2012). Detta
stämmer överens på serier eller filmer som inte visas på tv, till exempel Game of Thrones som
streamas via HBO. Medlemmarna i den slutna Facebookgruppen “Game of Thrones
discussions” har sett serien och eller läst böckerna till Game of Thrones, de har sedan gått
med i en sluten Facebookgrupp för att diskutera eller ta del av mer innehåll om serien. Enligt
Jenkins (2012) teori om fans ses därför medlemmarna i gruppen som lojala fans.
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3.3 Identitet - fyra perspektiv
Hammarén och Johansson (2009) beskriver begreppet identitet och menar att det är mer
komplext än att det bara är en persons officiella handlingar. Officiella handlingar kan peka ut
och identifiera en specifik person, men det kan också ange ens tillhörighet i ett kollektiv. En
människas identitet kan vara ens DNA men det kan också handla om vilken grupp eller
kollektiv enhet en person tillhör. Olika grupper och enheter kan vara om en person är en man
eller kvinna, ung eller gammal. Det kan också vara vilken etnicitet en person har eller vad
personen röstar på. Identitet kan också handla om identifikation, viljan att tillhöra eller
förknippas med en viss grupp eller samhällsposition (Hammarén & Johansson, 2009).
Identitet handlar dessutom om livsstil, smak och social bakgrund. Hammarén och Johansson
(2009) menar att diskussionen kring begreppet identitet har blivit ett slagfält eftersom att det
är lätt att sätta människor i fack. De tycker att det är viktigt att fräscha upp ordet för att
fortsätta diskussionen om relationen mellan människa, samhälle, kultur och historia.

Hammarén och Johansson skriver i sin bok Identitet (2009) att identitet handlar om
gemenskap, kollektiv tillhörighet och om emotionella laddningar. De menar också att ens
personliga identiteter är sammankopplade med samhället, att samhällets struktur och
uppbyggnad påverkar ens sociala identitet och roller samt kulturella identiteter och livsstilar.
De säger att det finns fyra perspektiv på identitetsutveckling och “mognad”. Det tredje och
fjärde perspektivet är mest relevanta för den här studien eftersom att de handlar om identitet
som livsstil samt kollektiv identitet. Identitet som livsstil är relevant eftersom att en persons
livsstil kan berätta mycket om personens identitet, till exempel vilket språk personen använder
sig av eller vilka åsikter den uttrycker. Kollektiv identitet är relevant eftersom att människor
ofta söker sig till det kollektiva, en gemenskap, där man kan träffa likasinnade. I den här
studien handlar det om att fansen till serien Game of Thrones söker sig till en Facebookgrupp
där de kan fortsätta diskussionen om serien.

1. Utveckling och identitet - ett kritiskt perspektiv. Identitet är någonting som uppstår redan
från tidig barndom och till dess att man blir vuxen. Det sker en mognadsprocess och både en
persons känsloliv och intellektuella förmåga utvecklas och förfinas successivt. Det finns
samhälleliga mönster som präglar identiteten under ungdomsperioden med bland annat synen
på arbete, familj och sexualitet. En persons identitet uppstår och stabiliseras i tonåren, det som
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kommer efter tonåren handlar mer om ytterligare mognad och integration än om identitet.
Idag har gränserna mellan ungdom och vuxen suddats ut.

2. Identitet som social roll och process. Den sociala identiteten ger individen en plats i
samhället. En persons identitet definieras inte längre av ens släktband, klasstillhörighet, kön
etcetera, det handlar idag mer om hur en person själv engagerar sig i att utveckla sin identitet.
En person kan dessutom förflytta sig mellan olika sociala miljöer vilket gör att en person kan
ha en mer mångfacetterad identitet idag än förr.

3. Identitet som livsstil och mode. En persons stil, smak och yttre förklädnader och
preferenser kan omvandlas till tecken och bevis på vem en person är och vilken identitet en
person har. Det handlar inte enbart om att se vilken status, kön eller yrke utan det handlar
också om att se vilket socialt, kulturellt och kollektivt liv en person lever. Förr var det lättare
att dra kopplingar till klassbehörighet, status och identitet men idag har de mönstren blivit
svårare att läsa av eftersom det går att efterlikna andras stilar och det är även möjligt att dölja
sin sociala tillhörighet. Det finns även ett starkt samband mellan identitet och konsumtion,
stil, smak och makt. Men idag handlar det inte enbart om att en person har ett ekonomiskt
kapital för att se dessa fenomen, det handlar även om ett kulturellt kapital - om en person har
en utbildning. Det finns även personer som uttrycker sin identitet med en alternativ livsstil, att
en person utmärker sig på ett speciellt sätt för att visa vem personen är. Det kan till exempel
vara en kombination av språk, val av stil och politiska åsikter.

4. Nationell och kollektiv identitet. I en del sammanhang kan en persons identitet försvinna på
grund av en kollektiv identitet, att kollektiva identiteter överskuggar andra identiteter. Det kan
till exempel handla om nationstillhörighet, att det enbart är personens “svenska” identitet som
räknas. Att en person känner samhörighet med de som pratar samma språk, har samma
historia, lagar, politik och ekonomi. Det kan även handla om en mental föreställning, att det
har betydelse att en person tillhör en viss nation. Detta kan i sin tur leda till att en person blir
för uppslukad i en kollektiv tillhörighet vilket kan leda utanförskap, krig och mobbning.
Kollektiva identiteter bygger oftast på en känsla av gemenskap och på likhetstänkande. Oftast
förenar sig personer med varandra för att de har samma intressen, mål och erfarenhet. De som
upptäcker att det finns olikheter i gemenskapen söker sig ofta till nya gemenskaper istället.
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3.4 Identitetsskapande online
Sherry Turkle har skrivit tre böcker om identitetsskapande online. Den första boken, “Ditt
Andra Jag” (1984), skrevs på åttiotalet och handlar främst om hur det är att växa upp med
datorer och hur datorer kan bli en del av ens identitet. Hon skrev då att tonåringar använder
många olika slags material för att bygga upp sin egna identitetskänsla, det kan handla om
kläder, musik och debattfrågor. Datorerna är en del i denna process eftersom att de tillbringar
mycket tid vid datorer och det kan bli medelpunkten i deras umgängesliv.
Ett årtionde senare skrev Turkle boken “Leva Online”(1997) där hon utvecklar sina teorier
kring identitetsskapandet online, hur människor kan leka med olika identiteter och att det är
enklare att vara någon online än i verkligheten. Turkles tredje bok om identitetsskapande
online heter “Alone Together” (2011) och är skriven i mer nutid än de andra böckerna. Här
utvecklar hon sina teorier ytterligare och menar att det går att leva två liv parallellt med
varandra, ett online och ett i verkligheten. Online vågar människor säga och göra saker de inte
skulle våga i verkligheten, man kan förändra sitt språk och sina värderingar. Studien kommer
främst att fokusera på Turkles senare teorier om identitetsskapande online, detta eftersom de
är mest relevanta i den ständiga digitaliseringen. Det är huvudfokus på “Alone Together”,
men boken “Leva Online” kommer också att tas upp eftersom många delar av den fortfarande
är aktuella trots att den är över 20 år gammal.

3.4.1 Leva Online
År 1997 skrev Turkle boken “Leva Online” där hon utvecklat sina teorier kring
identitetsskapande och datorer. Det är tydligt att datoriseringen har utvecklats sedan hennes
föregående bok och i boken “Leva Online” är Turkles teorier kopplade till den aktuella tiden.
Hon förklarar hur människan leker med olika identiteter online, att människan är en social
varelse och när man spenderar mycket tid framför en tv- eller datorskärm hittar man nya sätt
att vara social. Människan är inte längre bunden till olika platser utan det går att brevväxla
genom datorn, det går att prata med folk från hela världen. Det finns nya föreställningar som
dominerar uppfattningen av jaget, tankar kring mångfald, olikhet, flexibilitet och
fragmentisering. Internet och datorkulturen har bidragit till att man betraktar identitet som en
mångfald, att människor kan forma ett jag genom att växla mellan många olika jag. Det går att
växla mellan olika identiteter på internet, till exempel kan en person verka väldigt framåt i en
chatt men som annars är blyg, det går att säga att man är från ett annat land etcetera. I
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cyberrymdens anonymitet kan en person projicera en växlande persona, människor projiceras
oftast outvecklade aspekter av sig själva. Det handlar ofta om det en person inte upplever i
verkligheten, eller vad en person är och inte är (Turkle, 1997).

“Där vi kliver igenom skärmen in i virtuella gemenskaper omformar vi våra identiteter på
andra sidan spegelglaset” (Turkle, 1997).

Turkle (1997) skriver att online kan en person vara och göra det den annars inte skulle. Det
blir mindre press om man gör saker online än i verkligheten. Livet online gör det lätt att
framställa sig själv som en annan person än den man är i verkligheten. Människor har alltid
försökt förstå sig själva och försökt förbättra sina liv genom att använda det material som
finns, men idag inkluderar det materialet förmågan att leva genom virtuella persona. Det går
lättare att byta identitet och låta cyberrymden bli ens livsstil. När man förflyttar interaktionen
mellan människor från verkligheten till online snedvrids ofta människors upplevelse av det
verkliga. Internet kan bli en verklighetsflykt. En del känner att de inte får sin röst hörd i det
verkliga livet och då vänder de sig till internet för att få det. Turkle (1997) menar att
människor väljer att leva på overkliga platser istället för att lösa verkliga problem. Vidare
skriver hon att många känner sig säkrare online än på städernas gator, de tycker att sex online
är säkrare än sex i det verkliga livet, relationer online är mer intensiva än verkliga relationer
och när saker slutar fungerar kan man alltid ge sig av.
Många som är aktiva online ser sina virtuella identiteter som tankeväckande objekt för en
begrundan av jaget, en del känner att deras upplevelser på internet driver dem till att ägna
större uppmärksamhet åt det dem tar för givet i verkligheten.

“När identitet definieras som något enhetligt och sammanhängande var det relativt lätt att
känna igen och censurera avvikelser från normen. En mer flexibel uppfattning om jaget gör
det lättare att erkänna mångfald. Det gör det lättare att acceptera våra (och andras) många
inkonsekventa persona - kanske med humor, kanske med ironi” (Turkle, 1997).

Vidare menar Turkle (1997) att många som använder sig av internet skaffar sig multipla
identiteter, men människor som lever parallella liv online är fortfarande bundna till sitt fysiska
jag med lust, smärta och dödlighet.
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En del betraktar livet i cyberrymden som betydelselös, som en verklighetsflykt eller en
meningslös förstörelse, men så är inte fallet. Det man upplever i cyberrymden är allvarliga
lekar, man ska inte förringa dem. För att kunna använda de många “jag” människor ger
uttryck för i det virtuella och använda de erfarenheter man får därifrån för att berika
verkligheten krävs en djupare förståelse av jaget.
Internets användare upplever internet som en fri zon där information är lättåtkomligt och man
kan säga vad som helst till vem som helst (Turkle, 1997).

3.4.2 Alone Together
År 2011 skrev Sherry Turkle boken “Alone Together” där hon utvecklar sina teorier kring
identitetsskapande online ytterligare. Boken är skriven i mer nutid än de andra böckerna och
den överensstämmer mest med den datoriserade tid vi lever i idag.
Turkle (2011) skriver att man i livet aldrig blir “färdig” med arbetet gällande sin identitet.
Man utvecklar allt man har som material, och med den sociala världen online har materialet
bara blivit större och nyare. När en person är online representerar man sig som ett bättre
“jag”, den som är gammal kan vara ung, den som är sjuk kan vara frisk etcetera.

Turkle (2011) skriver att det finns likheter i det som händer i verkligheten och online. E-mail,
sms och Facebookmeddelanden kan verka som glesa kommunikationsformer där man endast
pratar med de man bryr sig om. Det kan snabbt ändras när man öppnar Facebook eftersom det
där finns möjligheter för kontakt när och hur man vill. Där går det att beskriva sitt liv som
något perfekt och man kan använda Facebook för att dela med sig av sina tankar, musik och
bilder. Där går det att vidga sina kontakter och ens community växer ständigt. Oavsett vilket
intresse någon har och hur världens ser på ens intresse går det att hitta likasinnade människor i
världen som är intresserade av samma sak. Det går att “pausa” den verkliga världen och gå in
i sitt liv online. När man är online på exempelvis Facebook, känner man sig som en del av
något större. När man skrivit mängder av inlägg på Facebook blir det en del av ens person
vilket kan förändra ens språk och framförallt ens syn på människorna man pratar med. Man
behandlar individer i en grupp som en enhet och vänner blir till fans. När man är online ser
man människor som “alive enough”, så en människa vi pratar med kan likaväl vara en maskin.
Nätverkande online gör det lättare att leka med olika identiteter (Turkle, 2011).
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Människor använder internet av olika anledningar. Många söker medlidande i de intima
sfärerna online, och då är det lätt att få elaka kommentarer från främlingar. Många använder
tekniken för att må bättre, så fort man mår dåligt eller känner någon annan känsla kan man
skriva det online och få stöd. Får man inget svar, eller om man får svar som man inte
eftersträvat, ger man inte upp utan söker sig vidare. Det finns oändligt med kontakter online
och om en vän inte förstår går man bara vidare. Turkle (2011) nämner det som en typ av
narcissism, inte att man älskar sig själv utan mer att ens personlighet är så pass sårbar att man
behöver konstant support. Det är inte tekniken i sig som skapar nya sätt att relatera till och
skapa kontakt med andra människor och känslor, men tekniken gör det enklare. Dessutom går
det i en virtuell värld online att bygga upp en identitet som lyckas med de saker man i den
verkliga världen har misslyckats med. Det går att skapa en karaktär online som man
identifierar sig med och både gör och inte gör saker som man annars vill. Det går att skaffa sig
en avatar eller profil, en sorts identitet som man har i sociala nätverk. Ens profil eller avatar
blir ett statement på vem man egentligen vill vara och ens avatars liv blir ofta det man önskar
var ens riktiga liv. Det spelar ingen roll om det är ett spel eller sociala medier, man skapar
alltid en identitet online. Om en person skapar en profil på Facebook skapar den automatiskt
en identitet, men även där behöver inte allt vara sant. Att vara på Facebook är som att spela en
roll, man skapar en karaktär. Att skapa en karaktär online gör det lättare för människor att ta
kontakt, men onlinekommunikation skapar även möjligheten till att ignorera människors
känslor. I ens arbete med profilen handlar det om att se bra ut, det är viktigt vad ens profil
utstrålar. Till exempel vilket band det står att man gillar eller vilka grupper man är med i.
Många är rädda för att missa att nämna något intresse i sin profil som gör att andra kan få en
annan uppfattning om en, vilket ofta kan orsaka stress. Att ha en profil eller avatar är som att
ha en andra version av sig själv, en version man hela tiden kan utveckla (Turkle, 2011).

En del tycker att det är lättare att uttrycka sina känslor och tankar online eftersom att man inte
behöver stå för dem på samma sätt som i det verkliga livet. Någon som i verkliga livet är blyg
kan verka social och framåt online. Det kan också vara så att man utger sig för att vara någon
annan än sig själv. Onlinevärlden, likt rollspelsvärlden, kan få en att skapa, redigera och
utföra ett “jag”. Man kan använda avatarerna för att öva inför det verkliga livet (Turkle,
2011). När man skapar en avatar tror man att det ska vara enkelt, men så är inte fallet, det kan
vara svårt att veta vem, vad och hur man ska vara online.
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Turkle (2011) skriver att i ens liv online hjälper det en i vad psykologin kallar det: acting out
och working through. I acting out tar man konflikterna som du egentligen vill ta, men vågar
psykologiskt inte göra det i verkligheten. Man tar konflikterna och uttrycker sig virtuellt gång
på gång. Det är en process som innebär mycket repetition och lite växande. Med working
through tar man materialet man fått från sitt online liv och tar hand om sina konflikter i sitt
verkliga liv och söker efter nya sätt att lösa dem.

4. Metod och material
Studien kommer att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys. Det som analyseras är
inlägg, kommentarer och memes i Facebookgruppen “Game of Thrones discussions”.
Syftet med den kvalitativa studien är att skaffa en annan och djupare kunskap än den
fragmenterade som ofta syns när kvantitativa metoder används. Det är dock viktigt att alltid
ha med sig att när en kvalitativ metod används är det ingen enhetlig företeelse då det finns ett
spektrum av varianter beskrivna i olika forskningslitteraturer. Därför är det viktigt att redovisa
sin arbetsprocess tydligt. När en kvalitativ studie skapas arbetar man med ett textmaterial,
som i detta fall är Facebookinlägg, memes med text samt kommentarer. Slutprodukten av den
kvalitativa bearbetningen blir sedan en text där citat varvas med egna kommentarer och
tolkningar (Davidson & Patel, 2011).

Hellspong och Ledin (1997) skriver om att syftet när en läser brukstext är att finna fakta, möta
synpunkter och få en inblick i olika frågor. De nämner olika metoder för att analysera en
brukstext, denna studie kommer använda sig av innehållsanalys eftersom att den svarar på
frågorna vi ställer oss i materialet som undersöks. En aktiv läsning som sker i denna studie
innebär att man försöker förstå textens innehållsmönster eller dess ideationella struktur.
Frågor som ställs är “Vad handlar texten om?” samt “Med vilka ögon ser den på det som den
yttrar sig om?”.
I studien kommer inläggen, memes och kommentarerna undersökas efter dess ideationella
struktur. Hellspong och Ledin (1997) beskriver tre huvudinslag i den ideationella strukturen,
temana, propositionerna samt perspektiven. I denna studie kommer det vara fokus på teman.
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4.1 Teman
Hellspong och Ledin (1997) skriver att när människan läser en text styrs alltid tankarna åt
vissa håll. Vad texten inriktar sig åt kallas tema. Det kan vara vad framställningen rör sig
kring, antingen genom hela texten eller något specifikt ställe i den. I denna studie läggs nivån
på att inte analysera ord utan helheten. Utsagorna kommer inte att analyseras utifrån enskilda
ord utan analysenheterna ses som en helhet med längre textfragment i form av meningar eller
memes. Alla memes har någon form av textfragment som tillsammans med bildinnehållet i
memen analyseras utifrån dess ideationella struktur. För att söka temat ställs frågan “Vad
handlar texten om, här eller i stort?”. Skillnaden mellan en textuell struktur och i denna
studiens fall, en ideationell struktur blir då att i den textuella beskrivningen pekar man på
grammatiska egenskaper hos teman och klargörandet av bindningar och satser. I den
ideationella strukturbeskrivningen ligger intresset i temats innehåll (Hellspong & Ledin,
1997).

Utifrån innehållet i Facebookgruppen hittas mönster i det som publicerats som sedan
kategoriseras utifrån makroteman och mikroteman. Hellspong och Ledin (1997) beskriver det
som att ett makrotema är något som rör helheten i texten och är mer som ett övergripande
huvudämne. Delarna har dock också sina ämnen som kan vara en del av huvudämnet, detta
kallas för mikrotema och räknas som ett underämne. Att arbeta på detta vis med över- och
underordnade ämnen är ett krav för en sammanhållen framställning. I alla undersökningar kan
man gå långt ner i systemet med sina texter i form av mängder av teman. Därför är det viktigt
att inte drunkna i detaljer då det kan ge en orealistisk bild av hur man tar till sig innehållet.
För att inte riskera att drunkna i detaljer, kommer tematiseringarna i denna studie inte att vara
för avlägset eller för långt ifrån det systematiska (Hellspong & Ledin,1997).

I en kvalitativ innehållsanalys där studien arbetar med makro- och mikroteman kan två
personer få olika resultat för samma text (Hellspong & Ledin,1997). I studien har det därför
bestämts en abstraktionsnivå med teman som är allmäna efter att ha läst innehållet. Det vill
säga att textfragmentets innehåll analyseras som en helhet och teman ses. Innehållet läses från
början till slut och en självständig tolkning görs, för att sedan dela in den i makro- eller
mikrotemat. På det viset skapas ett logiskt system utifrån urvalet. Vad som också är viktigt att
poängtera är att allt i de valda inläggen inte måste kopplas till det valda temat. Istället är det
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något av det redovisade som omtalas eller knyter sig till det valda makro- eller mikrotemat.
Att bara prata om en texts tema ger ingen uttömmande beskrivning av innehållet. Därför
måste man enligt Hellspong och Ledin (1997) svara på frågan “Vad säger texten om sina
teman - vilka propositioner gör den om dem?”. I studien är propositionerna på en högre nivå,
det vill säga sådana som sammanfattar innehållet i en hel text eller ett parti av dem. Textens
propositioner blir därför dess makro- och mikroteman (Hellspong & Ledin,1997).

4.2 Stegen i den kvalitativa undersökningen
Bryman (2011) har i sin bok “Samhällsvetenskapliga metoder” använt sig av en tabell över en
översiktlig beskrivning av de huvudsakliga steg som ingår när det gäller en kvalitativ
undersökning (figur 1.1). Denna process är den som använts i studien.

Steg 1. Generella frågeställningar. Under denna punkt formulerades frågeställningarna för att
studien ska få ut något. Eftersom att problemområdet fokuserar på identitetsskapande utifrån
serien Game of Thrones i en sluten Facebookgrupp, skapades relevanta frågeställningar
utifrån detta.

Steg 2. Val av relevanta platser och personer. I studien används tv-serien Game of Thrones
men platsen som undersöks är den slutna Facebookgruppen “Game of Thrones discussions”.

Steg 3. Insamling av relevant data. Alla inlägg och kommentarer från den angivna
tidsperioden lästes igenom och ett urval gjordes.

Steg 4. Tolkning av data. Analysenheterna visade mönster och kunde tematiseras i makro- och
mikroteman. Detta genom att använda sig av teorier som rör deltagarkultur, fankultur och
identitet.

Steg 5. Begreppsligt och teoretiskt arbete. Detta arbete är det som tillsammans med tolkning
av data utgör undersökningens resultat. Samband mellan tematiseringen och
frågeställningarna blev tydligare.
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Steg 5a och 5b. Specificering av frågeställningarna respektive insamling av ytterligare data. I
vissa undersökningar är det vanligt att man samlar in mer material. I denna fallstudie lästes
inlägg, memes och kommentarer från den valda tidsperioden igen för att öka reliabiliteten.
Hittas nya mönster och teman eller uppstår samma resultat igen? Validiteten ska också framgå
vid denna punkt. Den analysenhet som kvarstod blev sedan resultatet av studien.

Steg 6. Formulering av forskningsrapporten. Här redovisades allt och hållbarheten testas.
Slutsatserna blev klara och resultaten redovisas.

Figur 1.1 Översiktlig beskrivning av de huvudsakliga steg som ingår i en kvalitativ
undersökning (Bryman, 2011).

4.3 Arbetsprocess
Arbetet inleddes med att läsa igenom allt material från den angivna tidsperioden för att få en
övergripande syn på materialet. Hellspong och Ledin (1997) skriver om att arbetet med att se
teman kan vara komplext eftersom att människor kan få olika resultat. Vi valde därför att läsa
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igenom materialet självständigt, men även ihop för att föra diskussioner. På det viset skapades
en helhetsbild av materialet. Vi följde även Hellspong och Ledin (1997) genom att följa
enheternas linjära förlopp i analysen. Med detta menas att inläggen, kommentarerna och
memesen lästes från början till slut. Utifrån det bestämdes ett makrotema för varje innehåll
och processen för mikroteman skapades. Genom att svara på frågan om vad innehållet i
analysenheten egentligen betydde kunde dessa teman skapas, och mikroteman uppenbarades.
Det blev även tydligt vad som var genomgående i innehållet. Med genomgående teman kunde
ett urval göras då material som inte var relevant för studien sovrades bort. Exempel på detta
var bilder som delades från andra sidor, kommentarer där man endast taggat personer utan
anledning, korta svar utan relevans, som “haha”, och diskussioner som inte handlade om
Game of Thrones utan gått över till något helt annat. Utifrån detta skapades en mindre
analysenhet i form av inlägg, kommentarer och memes som sparades genom skärmdumpar.
Trots att ett urval gjorts genom att sovra bort överflödigt material var ändå analysenheten för
stor för studien. Genom att gå igenom allt igen utifrån genomgående teman och påståenden
kunde ett representativt urval göras. Med detta menas att de inlägg, kommentarer och memes
som inte berättade något nytt också sovrades bort i analysenheten, då det redan fanns belägg
för att få ett tydligt resultat. Det var huvudsakligen tre makroteman som kunde urskiljas:
kommunikation, kunskap och in real life. Utifrån dessa kunde även åtta mikroteman visas:
språk, humor, konflikter, känslor för karaktärerna, kunnighet, böcker, praktisk verklighet samt
emotionell påverkan i det verkliga livet.
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Figur 1.2 Makro- och mikroteman
För att få svar på frågeställningarna analyserades alla teman utifrån Turkles (2011) teorier om
identitetsskapande online, Jenkins (2012) teorier om konvergens och Hammarén och
Johanssons (2009) teorier kring fyra perspektiv av identitet. På det viset kunde
problematiseringen utifrån frågeställningarna besvaras.

4.4 Urval
Första steget i urvalsprocessen var att välja vilka fans till vilken serie som studien skulle
använda sig av. Eftersom att den sista säsongen av Game of Thrones kommer i april detta året
och att det är känt att fanbasen till serien är stor och aktiv diskuterade vi fram att det kan bidra
till en stor och givande analysenhet. Vi båda är kunniga kring seriens innehåll då vi aktivt
följt serien och sett om den ett flertal gånger, vilket gör att vi förstår vad fansen skriver och
kan hänga med i samtalen som sker. Nästa steg handlade om att välja grupp på Facebook. På
plattformen finns det mängder av grupper med temat Game of Thrones vilket gjorde att vi fick
gå med i en del olika för att se på innehållet. Anledningen till att gruppen “Game of Thrones
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discussions” valdes var framförallt för att medlemmarna är aktiva och bidrar med mycket
egna tankar och idéer kring serien, samt att samtal flyter på. Gruppen hade den 30 januari
2019 över 25 000 medlemmar, vilket också bidrog till valet av grupp då det varken är det
största forumet eller det minsta, det kan då ge en representativ bild av fansen till serien.
Administratörer och moderatorer är även väldigt verksamma med att se till att regler följs och
att själva delta i diskussioner.

Tidsperioden som valdes för studien blev januari 2019, då det är en tid innan den nya
säsongen kommer samtidigt som promos för säsong 8 släppts vilket skapar diskussion. Med
promos menar man teasers inför säsongen som delas av HBO för att skapa nyfikenhet inför
det som komma skall. Det är dock värt att nämna att innehållet i en Facebookgrupp av denna
sort kan variera beroende på vart i serien nutiden befinner sig i. Gruppens diskussioner under
en pågående säsong kan därför se ut på ett sätt medan materialet vi använder oss av i denna
studie kan se ut på ett annat vis. Detta då man skriver om vad som känns aktuellt. Trots att det
finns fördelar och nackdelar med att välja inlägg från tidsperioder valde vi januari månad
eftersom att promos släpptes vilket skapade tydliga diskussioner, samt att de månader innan
den nya säsongen skapar mer aktivt deltagande. Detta för att fansen blivit mer fokuserade på
det som ska komma, och vill diskutera tankar och känslor med andra fans. Hade samma tid ett
år innan valts skulle materialet vara mindre, och handlat mindre om vad som kan hända och
hur man laddar upp, och istället mer om hur mycket man längtar. Detta har vi sett genom att
gå tillbaka i gruppen och sett utvecklingen. Därför blev den valda tidsperioden mer aktuell för
studien eftersom att mer diskussion sker medlemmarna emellan och mer publiceras eftersom
att spänningen inför den nya säsongen byggts upp. Det finns då mängder av inlägg,
kommentarer och memes att använda sig av, men som även är aktuella och relevanta för vart
fansen står till serien innan den nya säsongen släpps. Till inlägg räknas alla inlägg, till
kommentarer räknas alla kommentarer, även de som inte innehåller något relevant för studien.
Till kommentarer räknas dock inte röster i omröstningar eftersom att det inte är
medlemmarnas egna ord utan endast val.

Med tanke på det stora antalet inlägg som gjorts används som tidigare nämnt inte alla i
studien. Det handlar då om att inte drunkna i detaljer (Hellspong & Ledin, 1997). Utifrån
frågeställningarna och teorierna som används i denna studie valdes inlägg, memes och
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kommentarer ut och redovisas i resultatet. Intresset låg i att se på dimensionerna och de
genomgående teman i analysenheten, och utifrån det har mönster visats som sedan placerats i
makro- och mikroteman. Sammantaget valdes 48 analysenheter ut och varje tema har olika
antal kommentarer/inlägg/memes som redovisas.
Språket: sex enheter
Humor: tre enheter
Konflikter: tio enheter
Känslor för karaktärer: sex enheter
Kunnighet: tre enheter
Böcker: sex enheter
Praktisk verklighet: sex enheter
Emotionell påverkan i det verkliga livet: åtta enheter
Med enheter menas textfragment i form av inlägg och kommentarer som redovisas som citat
eller memes. Anledningen till att vissa teman har färre enheter är att det inte tillkommer något
nytt av att lägga in fler, innehållet i Facebookgruppen “Game of Thrones discussions” följer
liknande mönster och vi vill undvika upprepning. Därför blir det inte lika många enheter i
varje mikrotema. I redovisningen av materialet står enheterna fristående från resterande
diskussion i samma tråd eftersom att de är individuellt analyserade och sedan placerade i
teman.

4.5 Etik
Att analysera kommentarer och inlägg i en sluten Facebookgrupp skapar etiska dilemman.
Detta eftersom att alla medlemmar tagit ett aktivt val att gå med. Det innebär att varje medlem
har skickat eller fått en inbjudan om att bli en del av gruppen, och sedan har en administratör
eller moderator accepterat denna förfrågan. Allt innehåll i gruppen är dolt för de som inte är
medlemmar vilket kan skapa en bild av att det som skrivs i gruppen även stannar i gruppen.
Att analysera sådant material kan därför vara känsligt då skribenterna kan tro att det finns ett
förtroende medlemmar emellan att inte sprida material. För att etiskt skydda medlemmarna i
studien har vi använt oss av Association of Internet Researchers rekommendationer (AoIR,
2012). Eftersom att studien inte analyserar människan i sig utan meningen i inläggen som
skrivs, görs inget personligt intrång på några av medlemmarna. Det görs även en bedömning
kring vad som är privata åsikter som medlemmar kan ses som känsligt, och detta tas inte med.
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Association of Internet Researchers (AoIR, 2012) skriver att det är viktigt att man som
forskare överväger vad som kan vara personligt intrång på en person som undersöks på nätet,
och vad som ses som etiskt korrekt. Vi bedömer utifrån detta att denna studie inte gör något
personligt intrång då Facebook som plattform är offentlig, och att vi är noga med att inte dela
känsliga uppgifter eller åsikter. För att skydda medlemmarna ytterligare kommer alla namn att
anonymiseras. Med anonymiteten på alla namn och att gruppen är sluten skapas ett skydd mot
medlemmarna. Detta eftersom att det är omöjligt att söka fram och få ett resultat, enda
möjligheten att hitta något av det som redovisas i resultatet är om man blir medlem i gruppen
själv. Inga informanter i studien kan därför identifieras och ingen riskerar att lida eller ta
skada av resultatet. Att skriva inlägg och kommentarer i gruppen är även frivilligt vilket
betyder att medlemmarna som gör det är medvetna om att det kan användas vidare, då det inte
finns några regler i gruppen som tyder på att man inte får sprida vidare materialet.

4.6 Metoddiskussion
I forskning finns det alltid åsikter om vad som är rätt och fel, samt kritik mot valda metoder.
Under denna punkt kommer kritik mot kvalitativ forskning därför uppmärksammas, samt hur
denna studie arbetat för att skapa tillförlitlighet och äkthet med det empiriska material som
använts.

Bryman (2011) skriver om att använda virtuella dokument i kvalitativa studier. Han redovisar
att internet rymmer en stor potential som dokumentkälla, men att Scotts fyra kriterier måste
finnas i åtanke. Det första handlar om autenticitet då vem som helst kan skapa en webbplats
och exempelvis ge ekonomiska råd trots att personen inte har auktoritet på området. Det andra
gäller trovärdigheten då företag eller andra kan dra nytta av vad som skrivs och därför
behöver innehållet inte vara helt sant. Kriterium nummer tre visar att den självständiga
förändring som hela tiden sker på internet gör att det är tveksamt om man någonsin kan veta
hur representativ en sajt om ett visst tema är. Det fjärde och sista kriteriet är att det kan vara
svårt att förstå innehållet på internets webbsajter då de är ökända för sitt fikonspråk. Studien
klarar dessa kriterier som Bryman (2011) beskriver eftersom att det som analyseras är fansens
identiteter över internet, inte om deras trovärdighet. Om det är så att en medlem skriver saker
som inte stämmer kan det ändå användas för att påvisa något om identitetsskapandet online.
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Kvantitativa forskare riktar ibland kritik mot kvalitativ forskning då den anses vara för
subjektivt. Denna subjektivitet bidrar till problem när det kommer till replikering eftersom att
en kvalitativ undersökning är ostrukturerad och beroende av forskarens egna tankar och idéer.
Kritikerna menar därför att det kvalitativa resultatet bygger i för stor utsträckning på
forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som anses viktigt och betydelsefullt. Det blir
även så att olika forskare får olika resultat av en kvalitativ studie, då det är forskaren själv
som styr och är det viktigaste redskapet för undersökningen. Vem det är som utför studien
betyder mer i ett kvalitativt forskningsarbete då exempelvis kön, ålder och tidigare
erfarenheter spelar roll i det som undersöks. Kritiken blir då att studien blir svår att replikera
(Bryman, 2011). Denna kritik är svår att bemöta då vi är de personerna vi är, det är svårt att
ändra på hela sin uppväxt och bild av verkligheten. Det vi försökt att förhålla oss till är att se
allt material med “rena ögon” utifrån teorierna som används. Detta genom att inte lägga in
egna värderingar. Vi har även tagit hjälp av handledare på vägen för att få ett par nya ögon på
materialet.

Bryman (2011) skriver även om kritiken när det gäller transparensen i kvalitativ forskning.
Transparensen har skapat diskussion eftersom att den anses brista. Forskarens arbete med att
komma fram till slutsatser kan vara svåra att se konkret, och det brukar vara oklart hur
forskaren burit sig åt under arbetsprocessen för att få fram en analys och sedan ett resultat.
Det sker dock ett aktivt arbete för att åtgärda den bristande transparensen som finns inom den
kvalitativa forskningen (Bryman, 2011). I denna studie har vi försökt åtgärda den bristande
transparens som finns genom att vara tydliga kring hur arbetsprocessen sett ut genom att hitta
teman och mönster i det material som använts och redovisa det på ett tydligt vis.

5. Resultat och analys
För att kunna analysera de utvalda inläggen, memesen och kommentarerna från den slutna
Facebookgruppen “Game of Thrones discussions” har de delats in i makro- och mikroteman.
Makroteman är kommunikation, kunskap och in real life. Mikroteman är språket, humor,
konflikter, känslor för karaktärerna, kunnighet, böcker, praktisk verklighet och emotionell
påverkan i det verkliga livet. Samtliga kommentarer, inlägg och memes har sedan analyserats
efter Turkles (2011) teorier om identitetsskapande online, efter Jenkins (2012) teorier om
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konvergens och deltagarkultur, samt Hammarén och Johanssons (2009) teorier om identitet.
De memes, kommentarer och inlägg som är utvalda står självständiga och ska inte läsas som
en tråd eller konversation.

5.1 Kommunikation
I Facebookgruppen “Game of Thrones discussions” kommunicerar medlemmarna med
varandra om serien Game of Thrones och dess karaktärer. I gruppen ska samtliga medlemmar
kommunicera på engelska, men det är oftast ett grovt språk som används. Många av
medlemmarna använder sig av humor när de diskuterar i gruppen och det uppstår ofta
konflikter och känslor.

5.1.1 Språket
Medlemmarna i gruppen använder sina åsikter och tankar när de diskuterar serien med
varandra. Enligt Turkle (2011) är det vanligt att man skapar en avatar online som är en bättre
version av sig själv, att en person som är blyg i verkliga livet kan vara social och framåt
online. Det kan synas på ens språk, online kan man använda sig av ett språk man annars inte
skulle använda sig av. Exempelvis att medlemmarna skriver att de ska använda våld mot
karaktärer.

Anonym 4
“I’m a SOLID Jon Stark fan.. I will shoot young Griff with a cross bow.. 😂😂😂”
Serien Game of Thrones anses vara grov och innehålla mycket våld, blod, kvinnohat, slag och
våldtäkter (Daisy Wyatt, 2014). Hammarén och Johansson (2009) skriver att en persons
identitet kan visas i kombination av flera saker, till exempel åsikter och språk. Det går att
koppla till konvergens då många av medlemmarna i gruppen kan anse att det är okej att
använda ett grovt språk eftersom det används i serien. Utifrån medlemmarnas inlägg,
kommentarer och memes går det att se ett tydligt mönster att medlemmarna använder sig av
ett grovt språk med svordomar och grova ord, till exempel ord som “cunt” och “whore”.
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Anonym 1
“Olly was a cunt (p.s: I love the Hound) 😜”

Anonym 3
“Shay, the whore has already betrayed tyrion since during the trial, so there he knew quite
well that shay have taken another direction and for shay been unlucky, she came fucking with
tyrion’s dad”

Av medlemmarnas språk går det att se mönster som visar att de använder svordomar och
grova ord för att de befinner sig online, där går det att dölja sig bakom skärmen och använda
ett språk man annars inte skulle använda. Turkle (2011) skriver att det är vanligt att skaffa en
avatar online som inte bara är en bättre version av sig själv utan också är en del av sig själv
som man investerar mer i. Dessa avatarer kan påminna om en själv men har ofta något som
man själv saknar i det verkliga livet. Det kan vara så att man med sin avatar vågar vara någon
eller något som man inte är i verkligheten. Det behöver inte enbart gälla ens tankar och åsikter
utan det kan även gälla det verbala. Ens språk är en del av ens identitet och online kan man
våga använda ett språk man inte skulle använda sig av i verkligheten. Det kan till exempel
handla om att medlemmar i gruppen tycker att det är bra att en karaktär i serien har dött. Till
exempel:

Anonym 5
“One of my favorite scenes”
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Anonym 6
“Idk what was more satisfying, watching him choke or watching little finger bleed out 😂”
I vanliga fall är det inte norm att skriva positivt om ett dödsfall, men i gruppen sker det om
det gäller en karaktär som inte är omtyckt. Språket blir då mer vågat online. Det är även
viktigt för gruppen att alla skriver på samma språk. I Facebookgruppens regler står det att alla
måste skriva på engelska (Facebook, 2019). Enligt Hammarén och Johansson (2009) är det
ofta viktigt att ha en kollektiv identitet, att man skapar sig en identitet efter samhörighet och
gemenskap. Kollektiva identiteter bygger även ofta på likhetstänkande. I detta fallet har
medlemmarna sökt sig till en grupp där de diskuterar ett gemensamt intresse, men det är även
viktigt med ett gemensamt språk så att alla förstår. Även om det står i reglerna måste
medlemmar ibland påpeka att engelska är det enda språket i gruppen.

Anonym 2
“English please!”

5.1.2 Humor
För att kommunicera med varandra kring serien använder sig medlemmarna av humor i form
av memes och inlägg som ska bidra till skratt. Utifrån Jenkins (2012) teori kring fans ser man
tydligt hur medlemmarna konstruerat en kultur utifrån lånat material. Utifrån serien har scener
sparats och konstruerats om till memes med humorinslag. Som lojala fans har medlemmarna
därför producerat en social gemenskap med hjälp av komik i gruppen.
De lojala fansen i gruppen skapar ett gemensamt “jag” genom att kollektivt ha en humor som
gäller alla. Sherry Turkle (2011) skriver att man kan skaffa en profil i ett socialt nätverk som
gruppen och vara någon man egentligen inte är, men som man önskar. Exempelvis att man är
en del av serien och anser sig vara en karaktär i serien.
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Anonym 7
“Brienne is all of us”

Gruppens humor är även av den mörkare sorten eftersom att de skämtar om död och mord på
ett sätt som anses vara roligt. Hammarén och Johansson (2009) beskriver i sitt tredje steg i
identitetsskapande hur en person kan skapa “jaget” utefter stil, smak, yttre förklädnader och
preferenser. Genom att i gruppen använda humor som ett kollektivt sätt att bestämma vad som
anses roligt skapas en kollektiv identitet i gruppen där man efterliknar varandras stilar.
Oavsett vem man egentligen är bakom skärmen kan det förkläs online i form av att ha samma
mörka humor som de andra lojala fansen i gruppen.

Anonym 8
“A lovely family photo. 😢”
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Anonym 9

Genom att få bekräftelse av andra medlemmar i gruppen menar Turkle (2011) att ens identitet
byggs upp ytterligare online. I detta fall är det en norm att man i gruppen kan skämta om
mörkare saker utan att ifrågasättas, och då publiceras mer av den sortens inlägg som gör att
det blir en del av fansens identitet.

5.1.3 Konflikter
Medlemmarna i gruppen diskuterar serien Game of Thrones och dess karaktärer. Deras
inlägg, kommentarer och memes går att tolka utifrån Jenkins (2012) deltagar- och
konvergenskultur, då de först ser på serien och sedan fortsätter diskutera serien på nya
plattformar. De ser sig själva som experter på serien och hamnar ofta i diskussioner med de
andra medlemmarna i gruppen. Turkle (2011) skriver att tack vare Facebook och liknande
sidor går det att hitta likasinnade människor i världen som är intresserade av samma sak, i det
här fallet Game of Thrones. Hon menar att det går att pausa ens verkliga liv för att gå in i sitt
liv online. Där är det lättare att uttrycka sina känslor och det är enkelt att skriva och få elaka
kommentarer från främlingar.
Av kommentarerna går det att se att det lätt uppstår konflikter och även missförstånd.
Exempel på missförstånd är Anonym 13 som skrivit något som andra medlemmar tolkat på ett
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annat sätt än vad som var menat. En oskriven regel är att medlemmarna inte ska flirta med
varandra i gruppen, gruppen är till för diskussion och inte för romans. Det kan skapas
konflikter om medlemmarna är oense om den saken, som i detta fall.

Anonym 13
“Jesus Christ… I didn’t say I’m married, I wasn’t flirting, all I said was she looks like my
favourite character, how the hell did all of this turned into a giant chaos? Lol”

Jenkins (2012) menar att när det kommer till fandom är det viktigt att att följa en del oskrivna
regler för att få vara med i gemenskapen. Fans har ett behov av att gå in i seriens minsta
detaljer och diskutera dem med andra fans för att förstärka serien ytterligare. Medlemmarna i
“Game of Thrones discussions” diskuterar serien och dess karaktärer och även om de tycker
om samma serie kan det lätt uppstå konflikter. Turkle (1997) skriver att online kan man vara
och göra det man annars inte skulle, att internet kan bli en verklighetsflykt. Många söker sig
till internet för att få sin röst hörd och många upplever internet som en fri zon där man kan
säga vad som helst till vem som helst. Medlemmarna skapar konflikter och gör sin röst hörd.
Konflikterna uppstår främst när medlemmarna är oense om karaktärerna.

Anonym 10
“she said ruler. As in comparing her to every other ruler we have now. I’m not trying to come
off as an asshole, just making conversation”

Anonym 2
“Be careful - I will not take kindly to be called Ygritte. Looking forward to your answer!”

Anonym 14
“*** I don’t understand how it turned… sometimes people are extra sensitive and too much
formal. Yes discussion group I agree, but just sometimes they take too much concern on
themselves…”
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Anonym 11
“Yes ****, why are you calling ***** “Ygritte”? If it’s a joke, it’s not funny or welcome”

Turkle (2011) skriver också om något hon kallar acting out. Att det kan vara lättare att ta
konflikter online än vad det är att ta konflikter i verkligheten. Många vågar inte ta konflikter i
verkligheten fast de kanske egentligen vill, och istället uttrycker man sig virtuellt gång på
gång. I de utvalda kommentarerna går det att se att det uppstår konflikter även om
medlemmarna har ett gemensamt intresse i form av serien. Det är även medlemmar som går in
och försvarar eller argumenterar emot andra medlemmar. En del medlemmar lägger sig i
andra medlemmars konflikter och vissa medlemmar påminner om gruppens regler för att
avbryta konflikterna som skapats.

Anonym 11
“**** - so you say ***** reminds you of Ygritte (Rose, I guess), and add that she was your
crush….. That’s creepy actually. You are saying you have a crush on *****?”

Anonym 12
“Dude this is a discussions group and not a hookup site, If you’re looking for something like
that then I’d suggest you use such tactics in those places”.

Det uppstår även konflikter när medlemmarna inte följer de regler som gruppen har. Det är
exempelvis inte okej att gå till personangrepp, eller säga elaka saker om varken karaktärer
eller medlemmar. Gör man det uppstår det en konflikt.

Anonym 11
“**** - how about you stay out of this and mind your own business? If you don’t like how we
run our group, feel free to leave.
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Guys - a friendly reminder of rule 10 of this group. If sam is your favourite character, you
can’t attack ***** personally. sam is no a real person.
You have two hours to take the word “fat” out of this post. Edit it, please. If that doesn’t
happen, I will delete it, as it is offending many members here. Let’s be sensitive please.”

Hammarén och Johansson (2009) skriver om gemenskap och likhetstänkande, att ens
kollektiva identitet ofta överskuggar andra identiteter. Därför kan det för en del vara viktigt att
gå emellan och försvara den man anser är likhetstänkande.

Anonym 4
“in my country to avoid offending people we don’t say fat we say “healthy”... So in som cases
like Sam he would be labeled VERY Healthy.. ehehehehe 😀”
Det finns även de som vill undvika konflikter och därför frågar om de får ställa en viss fråga
eller som kommer på saker att säga istället för att säga elaka saker.

Anonym 15
“I have a question but I don’t want to get kicked for asking it so I’m asking first 😀”
Turkle (2011) menar att många använder internet för att få och ge stöd, att man via internet
kan bygga upp en virtuell värld och därmed bygga upp en identitet som lyckas med saker man
inte lyckas med i verkligheten. Genom att, precis som Anonym 15, fråga om lov om att ställa
en fråga, eller som Anonym 4 som använder mindre laddade ord, kan det generera mindre
konflikter.

5.1.4 Känslor för karaktärerna
Serien Game of Thrones innehåller mycket dramatiska händelser som skapar diskussion.
Något som också syns är att serien bidrar till känslor bland de lojala fansen i gruppen “Game
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of Thrones discussions”. Exempelvis kan en karaktär vara omtyckt till en början, men att
känslorna kan förändras med seriens utveckling.

Anonym 18
“You like Bran at first even pity him because Jamie pushed him out of the tower in the first
season....now you think he is a boring, creepy asshole”

Sherry Turkle (2011) skriver att människan kan söka medlidande i de intima sfärerna online.
Genom att använda tekniken för att må bättre kan man publicera hur man känner online och
på det viset få det stödet som behövs. Enligt Turkle (2011) tycker en del att det är lättare att
uttrycka sina känslor online eftersom att man inte behöver stå för dem på samma sätt som i
det verkliga livet. I detta fall kan man skriva att man är arg på en karaktär, fast man egentligen
bara vill ha bekräftelse av likhetstänkande och skrattar i verkligheten, eller tvärtom.
Onlinevärlden, likt en rollspelsvärld, kan ge fansen möjligheten att skapa, redigera och utföra
ett “jag”. Det som tydligt syns i gruppen är att medlemmarna har ett behov att uttrycka vad de
eller andra känner för vissa karaktärer, och även förklara varför känslorna ser ut på det viset.
Oftast handlar det om att man tycker illa om en karaktär.

Anonym 19
“You dislike the Dothraki because of the stereotype around them and then Drogo grows on
you and your stance shifts.”

Anonym 21
“You dislike Littlefinger from the start, feel increased hatred as the seasons go by, and
cheer/yell loudly as if you won the lottery when Arya slits his throat”.

De lojala fansen skriver öppet sina känslor kring vad som skett, men även vad som sker. Det
är en blandad känslokarusell med tecken på hat men det finns även tendenser till skratt och
kärlek, som i denna kommentar.

40

Anonym 22
“I fucking love Sam”

Medlemmarna i gruppen skriver att de hatar en del karaktärer och älskar andra, dessutom
leder serien och konversationerna många gånger till både sorg och skratt. De känner blandade
känslor eftersom att de är så lojala fans att de gått in i minsta detalj och fått åsikter om
karaktärerna som finns i showen (Jenkins, 2012). Det finns även ett behov av att berätta om
hur ens känslor för karaktärer kan utvecklas.

Anonym 17
“I hated Jaimee. Couldnt stand him when I first saw him. I think hes a brilliant character now.
Def one of the best developments we've seen in the show”

Sherry Turkle (1997) beskriver att människan som använder sig av internet skaffar sig
multipla identiteter, men trots att man lever parallella liv online är man fortfarande bunden till
sitt fysiska jag som är fullt med lust, smärta och dödlighet. Sina virtuella uttryck skapar därför
en djupare förståelse av “jaget”. När fansen öppnar upp sig menar Turkle (1997) att de ser
gruppen som en fri zon där man kan säga vad som helst till vem som helst, trots att det kan
vara en känslomässig innebörd. Det är dock inte bara tydliga karaktärer som är omtyckta,
även varelser som finns i serien. Kärleken till dessa varelser uppmärksammas också och där
kan det gå så långt att tårar skapas när man får följa deras uppväxt och olika stadier i livet.

Anonym 20
“You realize you want your own pet dragon, to fly it and say “dracarys”. Plus you spend
many seasons seeing them grow up that you cry when one dies even though he obviously is
not real hahaha”

Hammarén och Johansson (2009) skriver också om hur den kollektiva identiteten som kan
kopplas till gruppen kan uppmuntra till att öppna upp sig känslomässigt. I sin punkt om
nationell och kollektiv identitet berättar de att den kollektiva identiteten som finns i detta fall
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oftast bygger på en känsla av gemenskap och likhetstänkande. Genom serien Game of
Thrones förenar sig personer för att de har samma intressen. På detta sätt skapas emotionella
laddningar, inte bara mot varandra och andra, utan även från serien som man i detta fall
känslomässigt publicerar genom att berätta om hur drakarnas stadier i livet påverkar en
känslomässigt, trots att man vet att de inte finns på riktigt.

5.2 Kunskap
Serien Game of Thrones är baserad på George R.R. Martins böcker där det än så länge släppts
fem stycken. Serien efterliknar böckerna, men i de senaste säsongerna har serien gått ifrån
böckerna eftersom att George R.R. Martin inte har hunnit ge ut de sista ännu (IMDb, 2019). I
Facebookgruppen är det medlemmar som inte bara har sett serien utan det finns även de som
både har sett serien och läst böckerna. Två mikroteman har gjort sig synliga när det kommer
till kunskap, kunnighet och böcker.

5.2.1 Kunnighet
Genom att påvisa sin kunnighet om serien i gruppen skapas en identitet där “jaget” ökar i
värde desto mer kunnighet varje individ publicerar. Ju mer en medlem kan om serien desto
bättre känner den sig, detta påvisas genom att antingen berätta hur mycket personen kan eller
genom att påpeka för andra medlemmar att de inte kan tillräckligt eller borde kolla om på
serien.

Anonym 25
“Please go back and watch the entire series again.. you have Sam all wrong :O”

Jenkins (2012) skriver att det finns oskrivna regler ett fan måste följa för att ta del av
gemenskapen. Ett fans har även ett behov att gå in i programmets minsta detaljer genom att
diskutera dem med andra fans, och på det viset kan seriens innehåll förstärkas ytterligare.
Jenkins (2012) berättar att när man har sökt vidare till Facebookgruppen för att diskutera det
man kan och vet väljer man även ut det som noggrant är genomtittat, för att kunna bidra till
diskussionerna. Det fansen i gruppen aktivt visar är vikten av kunnighet i gruppen. Det är vad
Jenkins (2012) menar är en oskriven regel. Publicerar man något som inte anses som “rätt”
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kunnigt får man inte vara med i den kollektiva gemenskapen och räknas inte som att man är
ett fan. Man kan då bli ombedd att inte vara en del av gruppen.

Anonym 23
“Just a personal opinion never join any GOT groups if you haven’t finished all the seasons
because there would be discussions regarding the things what you haven’t seen yet in the
show which will spoil the real thrill of watching the greatest TV series of our generation you
can always join the group after you finish all the seasons <3”

Med kunnighet menas att en person både kan och vet även de allra minsta detaljerna om
serien, motsatsen är de personer som inte har lika bra koll på detaljer eller som inte kommer
ihåg det dem sett. Språket som används mot de som inte anses ha rätt kan vara hårt, men det
kan även vara tänkt att lära.

Anonym 24
“No it’s not! it’s a very stupid question if you actually watch the show!”

Om en medlem erkänner att den inte kan vill fansen ge råd och visa den “rätta” vägen,
exempelvis att Anonym 23 ger råd om att inte vara med i gruppen om man inte sett serien,
men om någon visar okunnighet utan att påvisa att de vet mindre möts de av hårdare ton och
blir rekommenderade att lära sig mer för att bli mer kunniga. På det viset kan de bli en del av
den kollektiva gruppen där man omedvetet strävar mot att alla ska veta saker för att kunna
bidra. Detta går att koppla till Hammarén och Johanssons (2009) tankar om identitet i steg
fyra. Serien Game of Thrones blir en kollektiv identitet då det blir en del av “jaget”. När
många medlemmar i gruppen känner samhörighet blir serien till en verklighet så fansen talar
samma språk, har samma historia, lagar, politik och ekonomi. Gruppen blir till ett
onlinesamhälle. Hammarén och Johansson (2009) menar att det i verkligheten kan leda till
utanförskap, krig och mobbning, och på det viset kan ens kunnighet eller okunnighet också
bygga murar. De utan kunnigheten räknas då inte in i gemenskapen.
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5.2.2 Böcker
Serien Game of Thrones är byggd på George R.R. Martins böcker, men för att se serien måste
man inte ha läst böckerna. Däremot menar medlemmarna i gruppen att de som har läst
böckerna har mer kunskap om serien för de vet mer detaljer som inte syns i serien.

Anonym 29
“I try to appreciate them individually. So much detail in the books, reading them 100 times
would not be enough. The show though has done a wonderful job translating part of it to
screen. I’m curious as to how much liberty they have taken after DwD.”

Medlemmarnas kommentarer går att tolka utifrån Jenkins (2012) konvergens- och
deltagarkultur eftersom att de först ser på serien, sedan sätter sig in i programmet och efter det
diskuterar serien med varandra. De har alla sett serien och sedan aktivt letat upp en grupp där
de kan fortsätta prata om den. Jenkins (2012) menar att lojala fans söker sig till nya
plattformar för att diskutera innehållet i serien. Han menar också att fankultur är en
gemenskap där man konstruerar sin egna kultur utifrån lånat material. Medlemmarna i
gruppen har skapat en gemenskap efter att ha kollat på serien. Det finns alltid oskrivna regler
för att få vara med i en gemenskap och Jenkins (2012) menar att fans har ett behov av att gå in
i de minsta detaljerna för att visa att man är ett riktigt fan. Gör man inte det passar man inte in
i gemenskapen. Det sker därför mycket diskussioner om detaljerna.

Anonym 26
“Maybe in the books there is achance his character could still be alive.. as far as the show… i
think he is dead!!.. not enough time for his unlikely return!!!!”

I de utvalda kommentarerna går det att se att de som inte har läst böckerna missar vissa
detaljer, till exempel Anonym 26 som ovanför skriver att en person kanske lever i böckerna,
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men det vet personen inte eftersom personen inte har läst dem. En del medlemmar menar att
det inte går att jämföra serien med böckerna eftersom de är så olika. Samtidigt är de som
enbart sett serien nyfikna på hur böckerna är.
Anonym 26
“This is a question for the people who have read the books or reading them… i know alot
about them but ive never read them….. Did the show live up to your
satisfaction????......better??...worse??”

Anonym 27
“If you can seperate them in your head as different, then you can love them both. But they are
different, so if you expect one to be the other, you will like one or the other.”

Turkle (2011) skriver att tack vare internet går det att hitta likasinnade med gemensamma
intressen världen över, det går att skapa en gemenskap online där personer med samma
intressen träffas. Hammarén och Johansson (2009) menar att ens identitet ofta är kopplad till
en kollektiv identitet, att man känner samhörighet och vill vara del av något större. Kollektiva
identiteter bygger oftast på en känsla av gemenskap och likhetstänkande, i det här fallet pratar
medlemmarna om Game of Thrones med varandra. Blir någon för uppslukad av sin kollektiva
tillhörighet kan det leda till utanförskap och mobbning. De som inte har läst böckerna kan
känna att de saknar kunskap. Utifrån kommentarerna går det också att läsa att en del inte vill
se serien eftersom den inte efterliknar böckerna tillräckligt, och någon är inte ens säker på att
den vill läsa böckerna överhuvudtaget.

Anonym 28
“Sadly no… I wanted to see too many characters and clever storyline. The books gives that to
me but the show only focused specified characters (also I don’t like these characters, except
Jamie) and I always find a mistake at the writing (like castle rock scene). I stopped watching
the show when george rr martin leave. But still I think it is one of the best series. Just it’s not
for me.”
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Anonym 30
“Wont read them until they are finished, if ever.”

5.3 In real life
Serien Game of Thrones har rankats till en av världens bästa serier genom tiderna (IMDb,
2019). Serien har fått en stor fanskara världen över och många av dessa fans är lojala fans
som aktivt söker sig till nya plattformar för att fortsätta diskutera serien (Jenkins, 2012). I den
slutna Facebookgruppen “Game of Thrones discussions” är det många av medlemmarna som
visar att de har köpt eller gjort saker som har med Game of Thrones att göra i det verkliga
livet, det är även de som blir emotionellt påverkade av serien.

5.3.1 Praktisk verklighet
Facebookgruppen innehåller inte bara inlägg, kommentarer och memes där fansen delar
åsikter. De publicerar även innehåll som visar deras verklighet i den virtuella världen som
påvisar hur serien Game of Thrones påverkat deras liv materiellt.

Anonym 34
“A bit off topic but I couldn’t resist. My birthday surpise 😀”
Bild: Födelsedagstårta med Game Of Thrones tema

Detta blir ytterligare ett steg när det kommer till identitet, då det inte bara visar hur fansen
skapat ett liv online, utan hur de skapat ett liv i verkligheten som de sedan visar upp online.
Sherry Turkle (1997) skriver att en del känner att deras upplevelser på internet driver dem till
att ägna större uppmärksamhet åt det dem tar för givet i verkligheten. De lägger även vikt i
hur viktigt serien är för fansen i verkligheten, och att det faktiskt handlar om att kunna dö
lyckligt.

Anonym 31
“I really hope this is ok to share here.
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My dad is desperate to see season 8 before he dies. If you have any links to someone who
may be able to help make #keithslastwish come true please share”
Bild: På pappan i sjuksäng

I det publicerade materialet visar fansen produkter de har köpt eller skapat i det verkliga livet
som kan kopplas till serien, och vill på det viset uppmärksamma att de är så stora fans av
Game of Thrones att de inte bara diskuterar serien, de lever serien. Exempelvis skriver
Anonym 32 hur personen använder sig av Game of Thrones för att läka och som
smärtlindring.

Anonym 32
“I was planning on an awesome Christmas this year. Instead, I ended up with a minor hip
fracture and a chipped knee cap. I did, however, aquire some new reading material. Thank
goodness for the Lagavulin House Lannister Scotch lol. It was not neglected (obviously) and
is a wondeful pain killer. Now that I am well on the road to recovery, I’m about to devour Fire
and Blood”
Bild: bild på böcker, mugg och whiskey med Game of Thrones-motiv.

Anonym 33
“1400 pieces. I’m so excited! I want to hopefully have it done my April 14th, stay tuned #4D
#GOT #Jigsawpuzzle #PuzzleofEssos”
Bild: 2 bilder på personens Game of Thrones Pussel som personen köpt och ska pussla.

Medlemmar vill även uppmärksamma hur man praktiskt delat med sig av serien till andra i det
verkliga livet, och delar hur bra det är. Det finns tydliga mönster på hur serien inte bara är
viktig för fansen att se, det är även viktigt att introducera serien för närstående och på det
viset stärka relationer som finns i det verkliga livet.
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Anonym 4
“Yahoooo!!!!! Finally got the wife to watch Game Of Thrones with me… Was restarting all
over again to prep for Season 8. Was already at Episode 6 of season 1… Now Went back to
the very start, this time with my better half.

I got my husband to watch it I said he didn’t have a choice , now he loves it

I have made my husband addicted and his friends and my family <3”

Trots att serien är älskad och viktig för fansen i Facebookgruppen berättar medlemmarna även
om personer i sin närhet som inte tycker om serien. Då visas en öppen besvikelse, exempelvis
när en medlem försökt få sin partner att titta på Game of Thrones i hopp om att skapa ett nytt
fan, men istället blev personen som introducerades för serien uttråkad.

Anonym 27
“I was in your boat. We made it to s4r7 or 8 and she’s done. Just won’t watch anymore. She
just watched the mountain smush the viper and nothing! She was bored. I’m so disappointed”.

På detta vis skapas det Jenkins (2012) skriver är deltagarkultur. För fansen räcker det inte med
att bolaget som skapat serien styr, utan de vill själva skapa en värld där de deltar i kulturen på
sina egna villkor. Genom att blanda sin verklighet med serien och visa upp den online vill
medlemmarna påvisa att de är större och mer inbitna fans än andra i gruppen, trots att det i
praktiken inte behöver vara det.

5.3.2 Emotionell påverkan i det verkliga livet
Medlemmarna skriver inte bara sina åsikter och teorier i gruppen, de skriver också om deras
känslor för serien och hur den kan påvisas i verkligheten. Jenkins (2012) menar att alla skapar
sina egna berättelser med hjälp av fragment från medier, något som man sedan använder sig
av i vardagen. Det kan liknas med emotionell påverkan, ett fan till Game of Thrones tittar på
serien och fortsätter sedan diskutera den i gruppen. Serien och diskussionerna kan sedan
påverka ens vardag och man blir emotionellt påverkad av det man sett, skrivit och läst.
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Anonym 1
“- Since I could not wait for GoT s08 and I could not make up my mind to watch some other
show. I decided to rewatch GoT, I swear it is still the same. I mean, I think I cried more than
the first time for the deaths of the Starks. Whether it'd be Ned, Catelyn, Robb or Jon. It made
me cry more than before. It still feels like watching it for the first time. Many things that I did
not notice the first time are coming forward.
So guy, which is the saddest GoT moment for you all?”

Anonym 35
“Trust me. You’re not the only one… people say I’m obsessed with the show (they’re not
wrong) cause everything that happens affects my mood. I swear I’m addicted”

Anonym 38
“Here's what happens to every single person who has seen Game of Thrones.
1. You start the show with high hopes wondering what the hype is all about.
2. You fall in love with Ned Stark, then you become heartbroken when he's beheaded.
Eventually you'll get over him.
3. You dislike and are probably disgusted by Tyrion Lannister because you believe everything
that's been said about him, eventually you'll grow to pity him, love and respect him.
4. Cersei Lannister is one character everyone loves to hate right from the very first episode,
she sends out a kind of vibe that makes viewers not like her.
5. You meet the character of Jon Snow, you get a feeling he's destined to be more than a
bastard snow of the North, but he doesn't really get that much screen time in season one so
you pretty much ignore him for a while until his story unfolds a little more where he becomes
the character everyone roots for and finds likeable.
I could go on and on, why don't you guys add yours?”
En del av medlemmarna kopplar serien till sitt eget liv och även till världen. Anonym 39
önskar demokrati i serien, Anonym 40 kopplar den inscest som finns i serien till hur det är i
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verkligheten och Anonym 41 tycker så mycket om serien så den valde att döpa sina hamstrar
efter två av karaktärerna.

Anonym 39
“I’m still hoping that the throne ends up being destroyed and some sort of democracy is
created in the end….”

Anonym 40
“If incest makes dangerous then none lol of them have incest in their lines its how the idiot’s
did it when they married brother and sister in Egypt… can you imagine marriage to your
father?!”

Anonym 41
“I sob every time I see that scene like he's my own ☹☹
I named my 2 hamsters after the dragons lol
They have yet to blow fire but we try”

Utifrån de memes, kommentarer och inlägg som är utvalda går det att se ett tydligt mönster att
medlemmarna i gruppen påverkas så pass mycket av serien att det påverkar deras liv utanför
det digitala forumet. Några använder memes med Game of Thrones och gör dem till en del av
sitt verkliga liv.
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Anonym 36

Anonym 37

Turkle (1997) menar att många som är aktiva online använder sina virtuella identiteter för att
begrunda jaget, och en del av dem känner att deras upplevelser online driver dem till att ägna
mer tid åt det dem tar för givet i verkligheten. För att kunna använda jaget man har online och

51

använda de erfarenheterna man får därifrån för att berika verkligheten, skriver Turkle (1997)
att man måste ha en djupare förståelse för jaget.

6. Diskussion
Studien har använt sig av en kvalitativ metod vilket innebär att resultatet av analysen kan se
annorlunda ut beroende på vem som gör den. Detta är därför våra egna tolkningar av
resultatet.

6.1 Hur skapar fansen sig en identitet utifrån diskussionen i gruppen “Game of Thrones
discussions”?
Fansen som är med i Facebookgruppen “Game of Thrones discussions” använder sig av
forumet för att ta sitt intresse för Game of Thrones längre. Istället för att bara titta på serien
eller läsa böckerna gör man ett aktivt val och går med i en Facebookgrupp online. På det viset
skapas det som Jenkins (2012) benämner som fankultur, men även en deltagarkultur. Genom
att skapa sin egna plattform online skapas inte bara en ny aktiv plattform där fansen diskuterar
på sina egna villkor, det skapas även en kollektiv identitet. Medlemmarna som tillhör den
kollektiva identiteten bygger upp ett “jag” som kan kopplas till Hammarén och Johanssons
(2009) fyra perspektiv om identitetsutveckling. Genom att delta i gruppens diskussioner i
form av inlägg, kommentarer och memes utformar varje individ en livsstil i den sociala
miljön, men identitetet blir inte individuell utan kollektiv då gruppens medlemmar lever efter
oskrivna regler. Gruppen blir på det viset som ett samhälle med lagar och regler som ska
följas och bidrar till den kollektiva identiteten. När det finns rätt och fel kring
identitetsskapandet online anpassar sig medlemmarna efter vad som anses acceptabelt. Turkle
(2011) menar att identitetsskapandet online inte behöver visa vem man är i det verkliga livet,
utan online kan man skapa sitt egna “jag”. I gruppen “Game of Thrones discussions” bildas
detta genom att fansen skapar sig en kollektiv identitet där man tillsammans skapar en kultur
med vikt på kommunikation, kunskap och betydelsen av att visa upp vad man gör för serien i
sitt verkliga liv. Vi kan tydligt se mönster av att det är viktigt för ett aktivt fan som tittat på
serien inte bara går vidare i livet, utan de som är mest inbitna går vidare till ett forum som
Facebookgruppen som studerats. Det finns ett mål att bli mer än ett fan som bara sitter själv
med sina tankar, medlemmarna anser att serien är så mycket mer. Genom att gå ihop med
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andra aktiva fans bildas identiteten i gruppen där de som följer gruppens oskrivna lagar får bli
delaktiga. Vi ser det som ett nytänkande sätt att bygga en identitet som grupp. Med den
digitala utvecklingen kan man se att det gått från tidigare bokcirklar där man läst och
diskuterat med folk i sin närhet, till ett forum som är oändligt. Finns det nya möjligheter till
diskussion finns även nya behov till identitetsskapande, och i detta fall bekräftas behovet
genom att vara aktiv i Facebookgruppen “Game of Thrones discussions”.

6.2 Hur ser kommunikationen ut mellan gruppmedlemmarna?
Medlemmarna i gruppen är enligt Jenkins (2012) lojala fans till serien eftersom att de aktivt
letat upp Facebookgruppen för att söka mer information och diskutera serien. Jenkins menar
också att skapelsen av mening äger rum genom att dela, uttala och diskutera ett programs
innehåll. I detta fallet diskuterar fansen serien i Facebookgruppen “Game of Thrones
discussions” med hjälp av inlägg, kommentarer och memes. Fans har ett behov av att gå in i
seriens minsta detaljer och diskutera dem med andra fans, detta för att förstärka serien
ytterligare.

Under makrotemat kommunikation fanns det fyra tydliga mikroteman, språket, humor,
konflikter och känslor för karaktärerna. Språket är inte bara ett nödvändigt sätt att
kommunicera, i gruppen är det viktigt med ett gemensamt språk så att alla ska förstå, i detta
fallet engelska. När någon inte skriver på engelska är andra medlemmar snabba med att
kommentera att engelska är det enda accepterade språket i gruppen. Hammarén och Johansson
(2009) menar att språket kan vara en viktig del av ens kollektiva identitet, att språket är en
form av gemenskap. Vidare vad det gäller språket är det många som använder ett hårt språk
när de kommunicerar med varandra, både svordomar och grova ord. Det går att läsa ord som
“cunt” och “fucking” etcetera, ord som många inte använder när de pratar med folk i
verkligheten. När många skriver om olika karaktärer använder de samma ordförråd som
karaktärerna använder i serien. Turkle (2011) menar att det är vanligt att vara och göra saker
online som man annars inte skulle, det kan alltså vara så att många använder svordomar och
grova ord just för att de är online. Det kan också handla om att de tycker att det är ett
accepterat språk eftersom att det används i serien, trots att det i det verkliga livet anses vara
grovt.

53

Medlemmarna i gruppen hamnar också ofta i konflikt med varandra. De diskuterar seriens och
dess karaktärer och när de tycker olika eller när någon skriver något som enligt dem är
opassande uppstår en konflikt. En del är rädda för konflikter och frågar om lov innan de
skriver något, medan andra lägger sig i andra medlemmars konflikter och tar parti. Turkle
(2011) skriver att online vågar människor säga vad som helst till vem som helst, och det är
lättare att ta konflikter online än i verkligheten. Det är tydligt i gruppen eftersom
medlemmarnas konflikter ofta uppstår efter att ha diskuterat fiktiva karaktärer. Vi har även
märkt att en del medlemmar är rädda för att det ska uppstå konflikter om de skriver vissa
saker, vilket har resulterat i att de valt att fråga om lov innan de skriver något. Andra
medlemmar väljer istället att gå emellan andras konflikter eller hitta lösningar på konflikterna
för att det ska bli bättre stämning i gruppen. Vi ser det som att många av fansen vill undvika
konflikter på grund av risken att bli utslängd ur gruppen och på så vis gå miste om den
kollektiva identiteten.
Förutom språket och konflikter kommunicerar medlemmarna även med varandra med humor
och känslor. Medlemmarna har vissa favoritkaraktärer som de gärna pratar gott om, men det
finns även karaktärer de inte tycker om och det är något de gärna poängterar. Turkle (2011)
menar att det är lättare att visa känslor online än vad det är att visa känslor i verkligheten. I
det här fallet skriver de om sina känslor för serien och de olika karaktärerna. I gruppen är
medlemmarna väldigt öppna med vilka karaktärer de tycker om och inte, något som gör att
andra medlemmar får reda på vilken “sida” andra medlemmar står på vad gäller karaktärer. Vi
ser det som ett ytterligare steg att hitta en kollektiv identitet, att man hittar en till gemenskap i
gemenskapen. Det blir på det viset ett sätt att utveckla sin identitet ännu mer genom att hitta
fans som är inbitna och tycker likadant. Humor visar de oftast i form av memes, att de har
skrivit en rolig text till en bild från serien. Det är både satir, parodi och mörk humor som
kommer fram i gruppen.

6.3 Vilken kunskap och vilka känslor används för sitt identitetsskapande i gruppen?
För att skapa en identitet används kunskap i form av kunnighet samt böcker. Genom att göra
inlägg och kommentera där ens kunnighet om serien syns skapas en respekt mellan varandra,
men även en klyfta om vilka som kan räknas som äkta fans och inte. Det har stor betydelse för
medlemmarna att bidra med vad de kan om serien och det skapas ofta diskussioner om teorier
eller tankar utifrån detaljerade delar i serien. Jenkins (2012) pratar mycket om att fans har ett
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behov av att gå in på detaljnivå, men han tar även upp att det finns oskrivna regler i
kollektivet. I detta fall är det regler om att ha en kunnighet, visar man att det som krävs inte
finns får man inte vara en del av gemenskapen och inte heller i det kollektiva
identitetsskapandet. Eftersom att serien även har böcker finns det prestige i att ha läst dem
också, eftersom att de bidrar till ännu mer detaljer för diskussion. Det finns dock olika åsikter
kring vikten av böckerna eftersom att tv-serien skiljer sig mycket från det som skrivits. Det är
dock tydligt att de som läst böckerna gärna berättar att de gjort det och vill på det viset bidra
med mer detaljer, men även prestigen i att veta mer. Vi ser det som ett behov av bekräftelse
att skriva ut sina detaljerade kunskaper och sedan hitta likasinnade, för att känna en
gemenskap men även att ens identitet blir bekräftad. Gruppen får en hierarki i de som är mest
aktiva och kan mest på detaljnivå, och att vara en del av toppskiktet blir till ett
identitetsskapande. Genom att lära sig mer och skriva mer om det visar medlemmarna sin
stora kunskap och vilka de är online.

Det skapas klyftor mellan de som visar kunskap och de som anses okunniga i gruppen.
Hammarén och Johansson (2009) skriver att den kollektiva identiteten som i detta fall finns i
gruppen inte bara bidrar till gemenskap. Då gruppen kan ses som ett eget onlinesamhälle där
man följer samma lagar, språk och är likhetstänkande, syns brister när det finns de som strider
emot. I ett land kan det skapas krig genom detta, i gruppens fall skriver man med hård ton till
de som inte anses ha kunskap och de får inte vara en del av gemenskapen. Identitetsskapandet
blir därför lite olika i gruppen eftersom att en del får vara med i “jaget” medan andra hamnar
utanför och kan utsättas för mobbning. När det gäller kunskapen är vikten av att ha läst
böckerna inte likadan. Det är inte så att man inte får vara med i diskussionerna utan att ha läst
böckerna, men har man gjort det kan det bidra till mer. Det finns däremot två läger, de som
läst och de som inte har gjort det. Vissa anser att böckerna ger prestige och mer detaljer,
medan den andra sidan inte tycker att de är relevanta eftersom att de inte går ihop med
tv-serien. Trots de olikheterna skapas inte något “krig” kring det i gruppen eftersom att det
inte finns någon oskriven regel kring att man måste ha läst böckerna för att få vara en del av
identiteten.

Det används mycket känslor när det kommer till medlemmarnas sätt att uttrycka sig i
gruppen. Det publiceras mycket inlägg om vad man tycker om karaktärerna, men även vad
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man känner kring händelser i serien. Vi anser att det är ett sätt att få stöd online, både när man
tycker saker som är hårda som att hata någon, men även om man är ledsen. Att uttrycka
känslor online blir ytterligare ett steg att öppna upp sig för resterande fans och de delar med
sig av känslomässiga upplevelser. Det kan finnas olikheter i vad man känner, men behovet av
att öppna upp sig finns hos de mest inbitna fansen oavsett vad de andra anser om det.
Känslorna blir ett sätt att uttrycka sin identitet men ger även möjligheten att väva in
känslomässiga åsikter.

6.4 På vilket sätt visar medlemmarna att serien Game of Thrones överförs till deras
fysiska liv?
När ett fan till Game of Thrones ser på serien och sedan söker sig till andra plattformar för att
diskutera serien förklarar Jenkins (2012) detta med begreppet konvergens. Gränserna mellan
sändare och mottagare suddas ut och människor fångar upp information från mediebruset som
de sedan använder sig av i vardagen. Medieintaget man fångar upp vill man sedan diskutera
med andra eftersom det kan finnas ännu mer information att hämta. När det kommer till
“Game of Thrones discussions” är det inte enbart innehållet från serien som diskuteras, utan
även vad serien betyder för medlemmarna och vad serien gör med dem. De diskuterar serien
och de lever efter serien.

Medlemmarna i gruppen berättar för de andra medlemmarna om vad de köpt för Game of
Thrones-relaterade saker i verkligheten. De lägger upp memes med bilder på karaktärer och
hur de gör saker som passar in i verkligheten, dessutom berättar de hur serien påverkar dem
emotionellt. Samtliga saker handlar om hur serien påverkar dem i det verkliga livet, in real
life. Utifrån detta blev två mikroteman tydliga, praktisk verklighet och emotionell påverkan i
det verkliga livet. Turkle (1997) menar att en del känner att det man upplever online driver en
till att ägna större uppmärksamhet åt saker i verkligheten. Medlemmarna i gruppen berättar
om att de köpt saker med temat Game of Thrones, till exempel pussel och fika, det är även en
som har döpt sina djur efter serien. Dessutom är det en medlem i gruppen som berättar att
hans pappa ligger döende på sjukhuset och att hans pappas önskan är att få veta vad som
händer i sista säsongen. Serien har blivit så viktig att det nästan blir en sista önskan i livet att
få veta vad som ska hända. Jenkins (2012) skriver om deltagarkultur, att fansen kämpar för
rätten att delta i kulturen på sina egna villkor, när och var de vill. Tack vare internet och dess
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många plattformar är det möjligt för fans att söka informationen om serien på andra håll. Det
är även många av medlemmarna i gruppen som skriver om hur mycket serien påverkar dem
emotionellt och vilka känslor det framhäver. Det kan vara att man blir ledsen för något, eller
att man känner sig beroende av serien. Dessutom drar medlemmarna paralleller med
verkligheten. Det vi har märkt när vi har läst vad medlemmarna skriver och postar är att det är
viktigt att berätta hur mycket serien betyder för en, både i form av hur man reagerar
emotionellt på serien men också vad man gör på fritiden. Någon gråter när den ser på serien,
någon köper saker relaterade till serien etcetera. Det kan dels bero på att man vill få
bekräftelse eller uppmuntran från gruppen, det kan också bero på att man vill visa att man
tycker om serien lite mer än andra. Game of Thrones har blivit en så pass viktig del av ens liv
att ens identitet bygger på serien.

6.5 Utomvetenskaplig relevans
Eftersom att resultatet av studien påvisar att fansen i gruppen “Game of Thrones discussions”
skapar en egen plattform där deras fan- och deltagarkultur utvecklar en kollektiv identitet
finns det stor utomvetenskaplig relevans. Det är specifikt den sociala relevansen utifrån ett
samhällsperspektiv som hamnar i fokus då det uppmärksammar varje individs sätt att
reflektera och integrera utifrån en tv-serie. På det viset skapas en plattform med andra
individer, där det skapas en gemenskap. Detta skapar nya tankegångar kring hur en tv-serie
inte bara skapar diskussioner, utan även hur det blir till ens identitet och hur man lever Game
of Thrones.

6.6 Vidare forskning
Förslag på vidare forskning är att genom att använda sig av kvalitativa intervjuer ta reda på
hur medlemmarna i den undersökta gruppen “Game of Thrones discussions” ser på sin egna
identitet. Att ta reda på hur deras syn på serien är och hur den har påverkat dem är också
relevant, detta för att se om denna studien visar vad de själva upplever.
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