
 

Göran Bolin 

Våldsinriktade 
gemenskaper 
Ungdom, våldsvideo och  
internationell kommunikation 
 
 
 
 
 
Under 1980-talet har det s k videovåldets förmenta effekter diskuterats 
mer eller mindre livligt, såväl i den allmänna debatten som inom 
forskningen. Jag kommer i denna artikel att använda begreppen 
”videovåld” och ”våldsfilm” som lösa samlingsbeteckningar på den 
flora av filmer som i vanliga fall kan brytas ner i en mängd genrer och 
filmtyper som bl a splatter-, slasher-, gore-, zombi-, kannibal- och ka-
ratefilmer. Beteckningarna på dessa filmtyper kommer av vilken typ av 
våld som förevisas. Splatter antyder att blodet stänker, slash är det 
engelska ordet för skära eller hugga, gore betyder egentligen levrat 
blod men får i dessa sammanhang stå för ett allmänt excellerande i den 
mänskliga kroppens innanmäte. Zombifilmer handlar om levande döda 
och kannibalfilmer fokuserar på hur primitiva infödingar avvärjer 
intrång från den civiliserade världen genom att äta upp dess repre-
sentanter på besök i djungeln. I samtliga typer av film är det fråga om 
grafiskt detaljerade våldsskildringar.1 

Betecknande för nästan samtliga bidrag i denna debatt om vålds-
film är att de tar fasta på filmernas och videogrammens innehåll för att 
hävda de uppfattningar man har om detta innehålls skadliga verknin-
gar.2 De studier som genomförts om dessa filmers publik har nästan 

           
1 Den komplicerade begreppsbildningen kring fenomenet med våldsamheter på 
film och video har jag diskuterat utförligare i Bolin (1993a, 1993b).  
2 Videovåldets effekter diskuteras t ex i Wall & Stigbrand (1983), Sonesson (1989) 
samt diverse broschyrer och pamfletter från föräldraföreningar och andra represen-
tanter för skolan. Referenser till många av dessa finns i Jansson (1984). Ur ett annat 
perspektiv har frågan diskuterats utifrån begreppet ”moralisk panik”. Några 
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uteslutande varit kvantitativa, och gått ut på att utreda vad ungdomar 
och barn har för preferenser och vad de faktiskt tittar på.3 Denna kart-
läggning brukar oftast resultera i resonemang om hur många personer 
som är högkonsumenter av våldsamma videofilmer, eftersom det är 
denna grupp som antas lida mest skada. Studierna är alltså ett försök till 
kartläggning av ”problemets storlek”. Den metod som ligger närmast 
till hands för att utröna konsekvenser och funktioner av detta tittande 
på det subjektiva såväl som på det sociala och kulturella planet har inte 
använts, nämligen att söka upp dessa högkonsumenter för att studera 
dem med etnografiska metoder. 

Jag har i andra sammanhang tagit upp en del frågeställningar kring 
detta, och ska i det följande närmare gå in på en av dem (Bolin 1993a). 
Den huvudfrågeställning som ska behandlas är hur de här kulturerna av 
högkonsumerande ungdomar förhåller sig till majoritetskulturen och 
diverse andra representanter för ”vuxenkulturen”, samt till de 
institutioner i det svenska samhället som berörs av deras verksamhet, 
framför allt Statens biografbyrå (filmcensuren). 

De ungdomar som tittar på dessa vålds- och skräckfilmer kallar sig 
själva ”filmbytare” efter det i särklass vanligaste sättet att komma i 
kontakt med andra likar – att byta med, eller kopiera filmer åt varandra. 
Filmerna ska helst vara oklippta original av censurförbjudna filmer 
eller vara filmer som har andra kvaliteter som värderas högt. Sådana 
kvaliteter består oftast av ett filmiskt utforskande av ”bisarra” ämnen 
inom tabuladdade områden som sexualitet och våld. Kontakt med po-
tentiella vänner på denna bytesmarknad får man genom personliga tips 
eller genom annonser i s k fanzines – tidningar skrivna av fans för 
andra fans. 

De medievanor dessa ungdomar har kan givetvis diskuteras utifrån 
en rad olika infallsvinklar. Den vanligaste är som nämnts att ta fasta på 
våldsinnehållets förmodade effekter. En annan möjlighet är att 
diskutera könssocialisationsaspekter vad gäller pojkars – det är ju trots 
allt de som är i majoritet bland dem som har detta intresse – tittande på 
dessa filmer som ofta kritiseras för att vara kvinnoförnedrande och 
sexistiska. Inget av dessa perspektiv kommer dock att tas upp här. Med 
början i allmänna resonemang kring internationella kulturer av denna 
typ – och problemet att teoretiskt avgränsa dessa – kommer jag i stället 
           
exempel på svenska bidrag till denna omfattande diskussion är Roe (1985), 
Fridlund (1985) och Knutsson (1989) samt Boëthius (1993). 
3 T ex Walls rapporter i Videovåld (1987) och Videovåld II (1988). 
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att snäva in diskussionen och exemplifiera med vissa iakttagelser som 
gjorts i kontakter med den svenska delen av denna kultur.  

 
 

Olika kulturbegrepp 
 
Inom ungdomskulturforskningen har det under årens lopp använts ett 
flertal olika begrepp för att beskriva ungdomars förhållande till va-
randra, till majoritetskulturen samt till de kulturella artefakter som de 
använder sig av. De vanligaste av dessa är sub-, mot-, del- och mikro-
kultur. Dessa begrepp har bl a diskuterats av Johan Fornäs (1992), som 
menar att en del- eller subkultur ska förstås som en symbolisk ordning, 
ett kollektivt livsstilsmönster, och alltså inte en specifik samling män-
niskor.4 Detta till skillnad från olika mikrokulturer. Helena Wulff 
(1994) menar att mikrokulturer är specifikt avgränsade kulturer be-
stående av konkreta individer, att de ”skapas av människor i små grup-
per som har vardaglig kontakt med varandra och definieras av den 
unika kombinationen av personer som ingår, de platser som de träffas 
på och viktiga händelser som de upplever tillsammans” (Wulff 1994 s 
97, jfr Wulff 1993).  

Subkulturbegreppet öppnar också för olika teoretiska möjligheter 
vid studiet av högkonsumerande anhängare av skräck- och våldsfilm. 
Framför allt om man betonar den underordnande aspekten (till skillnad 
från det vidare delkulturbegreppet). Likt Radways romantikläsande 
kvinnor är det material som dessa ungdomar tittar på socialt ned-
värderat och ibland t o m förbjudet att visas offentligt. Det kan dock 
ifrågasättas i vilken grad dessa ungdomar uppfyller kravet på synlighet 
som kan sägas vara en delaspekt av begreppet (Fornäs 1992 s 96f). 
Precis som datorintresserade ungdomar är dessa ynglingar märkbart 
svåra att känna igen när de flyttat sig bortom TV-skärmens bildflöde 
(jfr Nissen 1993 och Erson 1992). I vissa fall kan man se ungdomar 
med motiv från diverse skräckfilmer på sina T-shirts, men detta kan 
ingalunda betraktas som någon form av gemensam ”uniform” för 
kulturen. 

Även motkulturbegreppet kan användas för att beskriva vissa as-
pekter av dessa ungdomars förhållande till omvärlden.5 Inom delkultu-
           
4 Se Hannerz (1982) för en utförlig genomgång av delkulturbegreppet i ett 
historiskt perspektiv. 
5 För en genomgång av motkulturbegreppet, se Rundkvist (1982). 
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ren kan man ju odla olika strategier och förhållningssätt. Det kan också 
likt subkulturbegreppet användas för att betona vissa relationer till 
majoritetskulturen.6 

Man skulle också kunna prata om nätverk som beskrivning på de 
personer som sinsemellan byter filmer. Nätverk kräver inte heller fy-
sisk kontakt utan kan upprätthållas över stora geografiska områden. 
Detta begrepp är användbart om man vill fånga de olika graderna av 
engagemang inom kulturen, där de mest engagerade befinner sig i 
nätverkets mitt medan det finns andra som är mer löst knutna till nät-
verket och sålunda befinner sig i dess periferi. Detta nätverk skulle 
kunna sägas utgöra en typ av ”minioffentlighet”. 

Mikrokulturbegreppet tycks inte vara lämpat för att beskriva det fe-
nomen jag är ute efter, nämligen ett internationellt nätverk av individer 
som har det gemensamt att de gillar samma sorts filmer. Med den långt 
gångna internationaliseringen inom denna kultur följer ju att de flesta 
aldrig har träffat mer än en handfull av gemenskapens ”medlemmar”. 
Här skulle man likt Anderson (1991/1993) kunna tala om ”föreställda 
gemenskaper”. Detta begrepp beskriver bra det förhållande som råder 
mellan personer som aldrig träffats personligen, men som ändå känner 
viss gemenskap genom att tillhöra samma nation eller intressesfär. Vill 
man vara mer precis kan man i linje med Radway (1984/1987) tala om 
”tolkningsgemenskaper” som en beskrivning av de relationer man inom 
kulturen har till olika texter eller textsamlingar (t ex en viss typ av 
film). Geografisk spridning är ovidkommande för sammanhållandet av 
en sådan gemenskap till förmån för det gemensamma förhållningssättet 
till texten.7  

Begreppet ”tolkningsgemenskap” (interpretive community) intro-
ducerades i mitten av 1970-talet av Stanley Fish (1980). En tolknings-
gemenskap är enligt honom en symbolisk ordning som ytterst bestäm-
mer vilka tolkningar individer som omfattas av denna gemenskap har 
möjlighet att göra. Det är varken texten eller läsaren som bestämmer 
           
6 I stället för begreppet majoritetskultur anför Wulff (1993 s 27) begreppet ”huvud-
kultur” men påpekar samtidigt att dess värde som analysredskap är begränsat, att 
detta begrepp ska ses som ”något att göra avstamp från när man fokuserar på det 
avvikande”. Begreppet är följaktligen inte så användbart eftersom det antyder en 
homogen helhet som alla kan enas om. Jag anser att majoritetskultur är bättre efter-
som det antyder vissa skillnader och ambivalenser, att alla inte kan inordnas i en 
sådan avgränsad kulturell enhet. 
7 I Fornäs (1992) diskuteras andra försök att ringa in mediebaserade, löst samman-
hållna, kulturformer och gemenskaper. 
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vilken mening som alstras utan den bakomliggande symboliska ord-
ningen, och det går här att dra vissa paralleller till det diskursbegrepp 
som bl a Foucault (1971/1993) använt. Det har antagits att begreppet 
först använts av den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce (jfr 
K B Jensen 1992 s 40 och Reese-Schäfer 1990/1993 s 17).8  

Ett närliggande begrepp till de som diskuterats ovan är ”sociala rö-
relser”. De tolkningsgemenskaper jag studerar kan inte likställas med 
rörelser – de saknar den politiska målsättningen – men man kan se flera 
paralleller.9 Båda kännetecknas av internationalisering och media-
lisering samt av att de skapar olika arenor där kollektiva identiteter kan 
omtolkas och förändras (Eyerman 1992 s 5). Det finns med andra ord 
likheter i deras förutsättningar – inte minst på medieområdet – men 
detta gör dem för den skull inte automatiskt likställda. Utvecklingen på 
medieområdet kommer ju trots allt många olika sammanslutningar av 
människor till del. Dessa sammanslutningars funktion att skänka en 
kollektiv identitet förefaller dock vara gemensam (jfr Melucci 
1989/1992 s 45ff). 

Den internationella spridningen är viktig för att bestämma vilket 
eller vilka begrepp man ska använda för att beskriva förevarande kultur 
eller gemenskap. Man kan även påvisa nationella särdrag, framför allt i 
förhållande till de nationella sfärer i form av samhälleliga institutioner 

           
8 För en utförlig diskussion kring Fishs användning av begreppet tolkningsgemen-
skaper, se Hansen (1993). Begreppet tolkningsgemenskap har på senare tid använts 
av en mängd andra forskare inom medieforskning som t ex Amesley (1989) och 
Zelizer (1993).  
9 Eyerman (1992 s 1) definierar en social rörelse som ”a relatively spontaneous 
form of collective political action, that usually takes form outside established 
political processes”. Även om han inte definierar ”political” så framstår det tydligt 
att rörelsen har ett klart uttalat mål med sin verksamhet. Något sådant klart 
uppställt mål kan man svårligen hitta i den gemenskap jag studerar. Man skulle 
kunna säga att det finns en ambition att motverka censur av film och video – den 
”ideella kontaktkanalen för videodissidenter” Rusnec (censur baklänges) som 
annonserar i tidskriften Filmhäftet är ett mer organiserat exempel på en sådan 
ambition. Deras målsättning är att ”värna om medborgerliga rättigheter på den 
rörliga bildens område” och ”att bilda opinion mot filmcensur”, samt att ”sprida 
information om privata kopior av förbjudna/oklippta filmer” (Filmhäftet 73-74, juni 
1991 s 176). Denna sammanslutning består dock av lite äldre och akademiskt 
inriktade delar av tolkningsgemenskapen. De ungdomar jag studerar är inte särskilt 
involverade i denna ideella sammanslutning vilket gör det än mer tveksamt om 
dessa personer kan inordnas under begreppet social rörelse. För ytterligare 
beskrivningar av olika nya och gamla sociala rörelser, se Friberg & Galtung (1984). 
Rörelser diskuteras även av Fornäs (1993 s 33ff). 
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och maktcentra som kulturen har att spela mot. I Sverige är en sådan 
institution Statens biografbyrå och de regelsystem vi har för att reglera 
svenska medborgares möjligheter att se rörliga bilder. Dessa regelsy-
stem, som i Sverige finns inskrivna i brottsbalkens lag om ”olaga 
våldsskildring” (16 kap 10b och 10c§§), kan se annorlunda ut i andra 
länder. Skillnaderna framtvingar en anpassning av gemenskapen på ett 
nationellt plan, men man kan även tänka sig andra rumsliga enheter 
som påverkar kulturens strategier på andra nivåer.10 

Över huvud taget har den nationella nivån förlorat i betydelse för 
kulturella gemenskaper i och med den ökande betydelsen av det globa-
la och det lokala inom medieområdet (Malm & Wallis 1992, Morley 
1992). Reimer (1993) påpekar att den rumsliga erfarenheten inte längre 
är knuten till en urban miljö utan att tillgången till information genom 
nya medieteknologier är lika stor oavsett var i världen man bor.11 
Reimer framhåller även att gränserna mellan privat och offentligt börjar 
luckras upp genom nya medieteknologier.12 Som exempel anför han 
datorer där man numera i princip kan sitta i sovrummet och delta i 
offentliga diskussioner (Reimer 1993 s 244, jfr Morley 1992).13 Den 
kultur jag studerar upphäver på ett liknande sätt gränserna mellan 
privat och offentligt. Tittandet på filmer sker i hemmets privatsfär, 
antingen det egna eller någon kompis. Hemmet fungerar även som bas 
för fanzine-produktion – åtminstone i det kreativa stadiet där tidningen 
           
10 I Australien lär t ex lagstiftningen skilja sig åt mellan delstaterna så att en film 
kan vara förbjuden på ett ställe men fri att visas på ett annat. I Sverige fungerar det 
i praktiken så att en film som förekommit i en fällande dom rent tekniskt endast är 
förbjuden i det område som domstolen råder över. En dom i Stockholms tingsrätt 
gäller alltså enbart i Stockholms kommun. 
11 Åtminstone kan man väl säga att detta gäller för västvärlden i stort. Jag skulle 
nog vilja påstå att det ändå finns en del inskränkningar i denna medietillgänglighet. 
Kabel-TV-nätet förefaller i stort sett att vara fullt utbyggt idag, och sedan tele-
verket omfördelat kostnaderna för anslutning till telefon har det blivit mycket dy-
rare att skaffa sig abonnemang i glest bebyggda områden. Sådana abonnemang är t 
ex nödvändiga för att man ska kunna kommunicera med andra datorer via modem. 
Visst går det att överbrygga dessa geografiska skillnader, men det är betydligt billi-
gare att skaffa sig ett medialt nätverk om man bor i ett tätbefolkat område. 
12 Denna upplösning av gränserna mellan det privata och det offentliga noterades 
redan av Habermas (1962/1984) som menar att pressen och andra moderna mass-
medier gjort denna gräns otydligare. 
13 Reimer hämtar mycket av sina resonemang från den amerikanske medie-
forskaren Joshua Meyrowitz (1985/1986) som i sin bok No sense of place 
diskuterar elektroniska mediers inflytande på mänskligt socialt beteende. Även 
David Morley har hämtat inspiration från denne författare. 
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sätts ihop i datorn.14 Utskrift och kopiering kan sedan ske i mer 
offentlig miljö på t ex arbetsplatsen där kopiatorer och laserskrivare 
kan utnyttjas.  

Ungdomsoffentlighetsbegreppet har utförligt diskuterats av Lieberg 
(1992 s 109) som även argumenterar för användandet av detta. Med 
detta avser han en ”social sfär eller gemenskap, som fungerar som ett 
livsrum för självständig bearbetning och utbyte av upplevelser och er-
farenheter tillsammans med andra ungdomar”. Begreppet har vissa 
likheter med termen tolkningsgemenskap och man skulle kunna se det 
senare som en del av det förra – en social gemenskap som grundar sig 
på det gemensamma intresset för en viss typ av ”texter”. Ungdomsof-
fentlighetsbegreppet betonar dock mer det sociala utrymmet som ska 
användas för t ex textkonsumtion, medan tolkningsgemenskap fram-
häver förhållningssättet till själva texten. En annan betydelsefull sak 
som man måste ta hänsyn till när man talar om en ungdomsoffentlighet 
(vilket alltså inte betyder att man helt ska förkasta det) är ålderssam-
mansättningen på kulturen. Även om de flesta som tittar på vålds- och 
skräckfilm är ungdomar så är inte alla det. Det är alltså inte en 
offentlighet som enbart rör en viss ålderskategori. Eckert m fl (1991) 
har i sin studie av sådana gemenskaper visat att många medelålders 
personer ingår. Och oavsett hur brett ungdomsbegrepp man än använ-
der sig av kan personer i fyrtioårsåldern rimligtvis inte räknas som ung-
domar.  

Låt mig sammanfatta denna begreppsdiskussion. Mikrokulturbe-
greppet passar inte in som beskrivning på dessa ungdomar annat än i 
vissa specifika sammanhang: t ex när man ska beskriva en konkret 
kamratgrupp som ägnar sig åt att spela in egna videofilmer. Sub- och 
motkulturbegreppen, liksom termen sociala rörelser passar in i vissa 
avseenden medan tolkningsgemenskap utmärkt täcker in dessa ung-
domar genom att peka på det gemensamma förhållningssättet till en 
viss text eller grupp av texter. Detta begrepp medför även fördelen att 
man kan studera olika delaspekter, t ex inbördes hierarkier (vertikalt) 
bland dem som är intresserade av vålds- och skräckfilm eller olika 
specialintressen och preferenser för olika typer av filmer (horisontellt). 
En del av dessa förhållningssätt kan ha subkulturella drag medan andra 

           
14 Ett fanzine är en tidning som skrivs av fans för andra fans utan avsikt att göra 
profit. För en närmare beskrivning se Jenkins (1992b s 158ff). En mindre sofistike-
rad variant av fansens textproduktion kallas letterzines, vilket snarast förefaller 
vara en typ av nyhetsbrev (Bacon-Smith 1992 s 17ff). 
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kan vara mer motkulturellt präglade. Också termen nätverk kan 
användas, men är ett ganska trubbigt redskap. Delkulturbegreppet pas-
sar förvisso in, men har även det nackdelen av att vara för vagt. Det an-
tyder ju endast att något är del av en större helhet – inte på vilket sätt 
denna del förhåller sig till helheten. Ungdomsoffentlighet lämpar sig 
också mindre väl, då många som ingår i denna kultur inte uppfyller 
själva ”ungdomskriteriet”. 

Schematiskt kan begreppen ställas upp i ordning från de mer all-
männa till de mer specialiserade delaspekterna på det område man vill 
studera:15 

 

Nätverk-Minioffentlighet 

⇓ 
Tolkningsgemenskap 

⇓ 
Sub-, del-, motkultur / Social rörelse 

⇓ 
Mikrokultur 

 
 

Forskning om fankulturer 
 
En del forskare i andra länder har studerat kulturer kring olika medie-
utbud. Det är kanske föga förvånande att denna forskning på ett tidigt 
stadium utvecklats i USA, som på många sätt i sin mediesituation 
ligger några steg före oss här i Europa, åtminstone rent kvantitativt sett. 
Där finns en längre tradition och erfarenhet av t ex TV-mediet och man 
har inom den stora kontinent som USA utgör kunnat ta del av samma 
medieinnehåll ungefär samtidigt. Detta är ju en nödvändig – om än inte 
tillräcklig – förutsättning för att en gemenskap baserad på likadan 
mediekonsumtion ska kunna komma till stånd, en gemenskap där den 
rumsliga spridningen gör det nödvändigt att kommunicera via medier.  

           
15 Tack till Johan Fornäs för förslag och synpunkter på modell. 
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En av de kulturer som varit flitigast undersökt av amerikanska for-
skare från skilda discipliner har varit den kring TV-serien Star Trek 
som första gången sändes 1966.16 

Beteckningen som de amerikanska forskarna använder för att be-
skriva denna kultur är ”fans”, ”fandom” eller ”fankultur”.17 Den kultur 
eller gemenskap som beskrivs i dessa studier har mycket gemensamt 
med den jag studerar: den sysselsätter sig med ett populärkulturellt ma-
terial som avvisas som mindervärdigt av majoritetskulturen, den kom-
municerar inbördes genom olika medier, den kännetecknas av en 
höggradig aktivitet och produktivitet bland medlemmarna (åtminstone 
av dem som utgör kärnan och den drivande kraften inom gemenska-
pen), och den fungerar distingerande och självstärkande för sina med-
lemmar. För forskare och andra utomstående intresserade är den svår 
att beskriva då den kännetecknas av vad Jenkins kallar flytande grän-
ser, stor geografisk spridning och ”underground status” (Jenkins 1992b 
s 3).  

Det finns förvisso också skillnader mellan de som ägnar sig åt att 
titta på Star Trek och de som har skräck- och våldsfilm som gemensamt 
intresse. Den största skillnaden är nog den könsmässiga, då Star Trek-
fansen till största delen består av kvinnor, medan de som ser våldsfilm 
på video till största del är unga män.18 Forskare har påpekat att de män 
som är fans av Star Trek eller någon annan TV-serie har ett annat för-
hållningssätt än kvinnorna. Männen är mer intresserade av tekniska 
aspekter, medan kvinnorna är mer inriktade på innehåll och betydelse – 
inte hur denna mening eller betydelse är framställd (Jenkins 1992b s 
109ff).  

Inom Star Trek-kulturen i USA har man dessutom i högre grad än 
bland de som ser vålds- och skräckfilm slutit sig samman i klubbar och 
liknande organisationsformer. Det anordnas olika nationella konvent 
           
16 Listan på de som studerat Star Trek och dess fans är lång och innefattar bl a 
Amesley (1989), Jenkins (1991, 1992a, 1992b), Bacon-Smith (1991, 1992), Fiske 
(1992) samt Penley (1991, 1992).  
17 Parallellt med begreppen ”fans”, ”fandom” och ”fankultur” använder Jenkins 
(1992b) begreppet ”subculture”, om än med viss försiktighet. Begreppet ”fans” är 
en förkortning för ”fanatics” (lat.: fanaticus = besatt av en gud, entusiastisk). Be-
greppet har alltså en nedlåtande karaktär och fans ses ofta som antingen ”den 
hysteriska massan” eller som ”den besatte individen” (J Jensen 1992). För beskriv-
ning och diskussion av olika typer av fans, se flera utmärkta artiklar i Lewis (1992). 
18 Jenkins beskriver kortfattat Star Trek-kulturen som ”largely female, largely 
white, largely middle class, though it welcomes into its ranks many who would not 
fit this description” (Jenkins 1992b s 1).  
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eller konferenser där medlemmarna samlas. Gemenskapen bygger 
således inte enbart på medierade gemensamma erfarenheter, vilket den 
inte heller gör bland dem som tittar på skräck- och våldsvideo i 
Sverige. Själva tittarsituationen kännetecknas däremot på båda konti-
nenterna av att vara en social händelse där en av funktionerna är att 
samlas kring en viss film och använda den som förevändning för ett so-
cialt samspel.  

Fiske (1992 s 37ff) menar att fan-kulturen måste ses i relation till 
vad den producerar, inte enbart till dess medlemmars reception. Han 
delar in denna produktivitet i tre nivåer. För det första en subjektiv nivå 
av semiotisk produktivitet som ska förstås som produktionen av social 
mening, likt de Madonna-fans som skapar sin egen förståelse av 
sexualitet i opposition mot den (dominerande) patriarkala (jfr Fiske 
1987/1990, 1989). För det andra en social nivå av formulerad produk-
tivitet där man kan säga att den semiotiska produktiviteten blir uttalad 
och delad. Fiske menar att denna produktivitet endast kan fungera i ett 
omedelbart socialt samspel. Däremot kan denna, för det tredje, leda 
fram till en textuell produktivitet där texter cirkulerar inom kulturen i 
form av till exempel videor, historier, sånger, målningar eller 
fanzines.19 Man kan säga att det uppstått ett kulturellt kretslopp 
(Fridlund 1987), där samma personer återfinns inom konsumtion, 
distribution och produktion. 

Jenkins (1992a, 1992b) menar att Star Trek-kulturen genererar en 
stor mängd aktivitet. Själva konsumtionen av TV-serien är ett första 
steg mot ett utvecklande av erfarenheter som leder in i en social ge-
menskap. Den nivå han här tar fasta på är den textuella, även om han 
också tar upp de andra två. Fansen kopierar band och byter med va-
randra, ger varandra tips och förmedlar kontakter med andra potentiella 
”bytare”, ger ut egna fanzines, sätter ihop egna videokassetter där 
snuttar från olika avsnitt av serien klipps ihop, ibland i form av 
musikvideor, de deltar i kongresser och konvent med föredrag, sång-
lekar, maskeraduppvisningar och andra aktiviteter.  

Jenkins är starkt påverkad av de Certeau (1984/1988 s 165ff) och 
hans begrepp ”poaching”. Med detta avses att läsaren av populärkul-
turella texter tar till sig och använder det i texten som han eller hon fin-
ner njutning i eller på ett eller annat sätt kan ha användning för – ett 
           
19 Den formulerade produktiviteten blir egentligen en del av den textuella i Fiskes 
resonemang. Dessa tre nivåer är alltså inte ömsesidigt uteslutande utan man kan 
säga att de efterföljande nivåerna även innefattar de föregående. 
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slags ”bricolerande” där mening skapas i mötet mellan olika artefakters 
tidigare betydelser och följaktligen uppfattas individuellt och 
kontextuellt. de Certeau menar dock att denna verksamhet skiljer sig 
från begreppet bricolage då den inte på samma sätt bildar vad Lévi-
Strauss i den amerikanske etnologen Boas efterföljd kallat ”mytologis-
ka universa” (Lévi-Strauss 1962/1984 s 32). Det bildas inga nya hel-
heter utan en tidsmässigt utspridd sekvens av fragment (de Certeau 
1984/1988 s 174f). de Certeau betonar denna fragmentaritet och man 
får förmoda att det är denna ”äggröra” han åsyftar med sitt begrepp. 
Begreppet har dock ytterligare en innebörd, nämligen att bedriva tjuv-
skytte eller tjuvjakt. Denna betydelse antyder en rebelliskhet eller ett 
motstånd mot stadfäst ordning som kan vara intressant om man ser på 
denna aktivitet som ett försök att undfly textens ursprungliga inten-
tioner.20 Fiske (1989) har i de Certeaus efterföljd tagit fasta på denna 
aspekt och betonat olika strategier innehållande motståndshandlingar i 
människors användande av populärkulturella texter, men även av mil-
jöer som badstränder, spelhallar och shoppingcentra. Sjögren menar 
också att det finns en sådan rebellisk dimension i de filmbytande ung-
domarnas verksamhet som gör att han benämner de filmer de handskas 
med på denna bytesmarknad som ”laglösa” och kallar de personer som 
trots vetskap om lagar och förordningar sprider dessa filmer och videor, 
för ”videodissidenter” (Sjögren 1991 s 12f). 

Forskare som studerat olika typer av fans har ibland haft en tendens 
att överbetona det frigörande i fansens användning av medier, var-
dagliga produkter och miljöer.21 Som Fornäs (1993) påpekar förutsätter 
motstånd makt, att det finns något att ”stå emot” (s 22).22 I sin iver att 
rädda subjektet får man alltså inte glömma att det bakom varje mot-
ståndshandling ligger ett dominansförhållande och att motståndshand-
           
20 För en grundlig teoretisk genomgång av makt och motstånd, se Fornäs (1993). 
21 För kritik av de Certeau, se Silverstone (1989) samt Frow (1991), vilken i sin tur 
kritiseras av Schirato (1993). Fiske kritiseras i Fornäs (1992 s 23, 37f och 115) 
samt i Gaines (1990) som påpekar att det motstånd han beskriver också samman-
faller med kapitalets intressen: ”Fiske’s own theory is an example of the way which 
ideology produces its antithesis in the same stroke” (s 13f). Allmän kritik av forsk-
ning som betonar ”den aktiva publiken” finns i von Feilitzen (1993). Willis (1990) 
framför liknande teorier om ungdomars användning av populärkultur även om han 
betonar kreativiteten i stället för motståndet. Kritik mot honom framförs av 
Hartwig (1992) på samma grunder som den kritik som riktats mot Fiske.  
22 Frows (1991) kritik av de Certeau tar också fasta på detta förhållande när han på-
pekar att själva akten att bryta mot en uppställd ordning också innehåller ett erkän-
nande av att en sådan ordning existerar (s 57). 
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lingen i det långa loppet kan fungera som ett befästande av detta 
förhållande, precis som det gjorde för de arbetargrabbar som Willis 
(1977/1983) såg skolas till lönearbete.  

De flesta som studerat mediebaserade kulturer har alltså varit in-
riktade på sådana som baserar sig på någon del av TVs utbud. De har 
dessutom varit inriktade på familjen som enhet, vilket gör att de inte 
fått med det identitetsskapande som sker i kamratgängen.23 Ett nordiskt 
undantag från denna familjecentrering är Rasmussen (1990) som 
studerat danska ungdomars reception av actionfilmer på en ungdoms-
gård, och hur dessa ungdomar använder sig av tittarsituationen för att 
befästa och bearbeta maktstrukturer inom gruppen.  

Andra undantag från denna koncentration på familjen som enhet in-
om receptionsforskningen finner man i Tyskland där det gjorts etnogra-
fiska studier av video- och filmtittare av vilka en del har vålds-, skräck- 
och/eller porrfilm som intresse. Eckert m fl (1989, 1991) har studerat 
detta utifrån ett åldersmässigt blandat material – en del av de in-
tervjuade personerna var uppåt 45-årsåldern – medan Vogelgesang 
(1991) har gjort detsamma men koncentrerat sig på ungdomar i ton-
åren.  

Eckert m fl ger en bild av vad de kallar socialvärldar (Socialwelten) 
eller specialvärldar (Spezialwelten) utifrån fyra olika tittarbeteenden 
eller tittarprofiler. Dessa fyra kategorier bildar en hierarkisk ordning, 
ett slags karriärer inom kulturen där det tas fasta på graden av enga-
gemang (Eckert m fl 1989 s 52). Den minst involverade kallas 
främlingen, därnäst kommer turisten följd av entusiasten och freaken. 
Begreppen passar väl för att beskriva dessa olika grader av engage-
mang i ett medieinnehåll, men blir svårare att använda för andra syften. 
Varken främlingen eller turisten kan ju sägas ingå i någon delkultur 
eller något nätverk. Om man ser tolkningsgemenskaper som inklude-
rande negativa förhållningssätt till något kan de visserligen sägas 
utgöra en sådan. Denna användning av begreppet finner jag en smula 
problematisk. Det skulle ju i sådana fall innebära att man skulle kunna 
föra ihop alla som inte läst James Joyces Odysseus till en gemenskap. 
Jag föreställer mig att det åtminstone måste krävas någon form av 
aktivitet för att någon ska kunna hänföras till en tolkningsgemenskap. 
Sålunda skulle det inte gå att klumpa ihop de som inte läst denna 
litterära klassiker till en gemenskap. Däremot skulle de personer som, 
           
23 Denna inriktning på familjen har även kritiserats och diskuterats av Reimer 
(1993 s 239ff). 
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utan att ha sett en enda skräck- eller våldsfilm, fördömer filmerna som 
skadliga utgöra en sådan.24  

Ordvalet för den högsta graden av engagemang, det som visas av 
personer som dominerar kulturen och definierar dess gränser, är också 
olyckligt då det antyder något udda och avvikande, närmast sjukligt.25 
Dessutom kan man ha invändningar mot att typologisera dessa repre-
sentanter för kulturen genom att benämna kategorierna i bestämd form 
singularis. Man leds att se de förhållningssätt delar av kulturen har som 
väldigt strikt avgränsade och kan missa de ambivalenser och motsätt-
ningar som finns inom dessa. Om man bortser från detta så motsvarar 
tyskarnas beskrivning av entusiasten och freaken ganska bra de ung-
domar jag studerar, särskilt den sistnämnda kategorin som Eckert m fl 
beskriver som de personer som skriver fanzines, anordnar filmvisningar 
och festivaler, spelar in egna filmer etc. Alltså de som Fiske (1992) 
skulle säga sysslade med textuell produktivitet.  

Ett annat problem med Eckert m fl är deras ganska traditionella syn 
på hur dessa kulturer är konstruerade. Den liknar de hierarkier man 
möter inom det ”finkulturella” fältet, att man måste vara konnässör för 
att riktigt kunna förstå och uppskatta filmerna. På så vis hävdas dessa 
kulturprodukters värde såsom likvärdigt med filmer av erkända ”mäs-
tare” – att regissörer inom dessa genrer skulle vara lika stora konstnärer 
som Bergman eller Tarkovskij.26 

I Vogelgesangs studie har ungdomar mellan 14 och 17 år studerats 
med avseende på ålder, kön, utbildning, filmpreferenser, andra fritids-
aktiviteter, föräldrarnas inställning till tittandet etc. Han har dock inte 
speciellt uppmärksammat den internationella kommunikationen inom 

           
24 Här är dock inte texten eller tolkningsobjektet själva filmerna, utan snarare den 
diskurs kring detta ”problem” som bildas av utsagor i tidningar och andra medier. 
25 I Nissen (1993) finns ett svenskt försök att överta denna begreppsapparat för 
studier av datorintresserade ungdomar, och som följaktligen lider av samma svag-
heter som påpekas angående Eckert m fl. Jfr diskussionen ovan i not 17 om patolo-
gisering av fansen. 
26 Denna syn kan sägas gå igen hos lite äldre delar av denna kultur i Sverige där 
man ihärdigt försöker påvisa olika regissörers genialitet (jfr Svensson 1991a och b). 
Den gemenskap jag studerar omfattar inte detta synsätt utan betonar ofta det 
”dåliga” och undermåliga i de produkter det gäller. Jag menar alltså att det finns två 
olika strategier inom kulturen: en som försöker rättfärdiga produkterna och 
införliva dem med den legitima kulturen, och en som går ut på att hålla produkterna 
så långt borta från denna kultur som möjligt. Den dag dessa filmer visas på TV är 
de inte längre intressanta för dessa ungdomar! För en mer detaljerad diskussion 
kring dessa båda förhållningssätt, se Bolin (1993c). 
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olika kontaktnät, utan mer tagit fasta på de ungas sociala kontakter i 
närmiljön. Inte heller har han uppmärksammat någon form av produkti-
vitet inom dessa ungdomskulturer. Däremot har han ganska noggrant 
kartlagt tittarmönster och bl a fastslagit kamratgruppens betydelse för 
tittandet. Hela tre fjärdedelar av de som tittar på videofilm (oavsett 
vilken typ av film) brukar göra det i gäng, medan knappt fem procent 
brukar titta ensamma (Vogelgesang 1991 s 182f). De flesta tar del av 
filmerna i privatsfären – i det egna hemmet eller hos någon kompis. 
Drygt nittio procent av de som tittar gör det på något av dessa ställen 
medan endast drygt fyra procent ser filmer på offentliga lokaler (s 
181f). De som är högkonsumenter är något äldre medan lågkonsumen-
terna är ganska jämnt fördelade över ålder (s 170).27 De flesta hög-
konsumenter är pojkar (trettiofem procent jämfört med flickornas dryga 
tolv), däremot är flickornas andel av lågkonsumenterna närmare sjuttio 
procent medan pojkar i denna kategori utgör femtio procent (s 169f). 
Ser man till de som saknar erfarenhet av att se videofilm så är det något 
flera flickor än pojkar (tjugo procent respektive sexton procent). Det är 
alltså inte bara pojkarna som tittar på videofilm, även om de tittar 
betydligt mer än flickorna. Och trots att de flesta inte är högkonsumen-
ter är det alltså en avsevärd del av ungdomarna – både flickor och 
pojkar – som har denna erfarenhet.28  

Detta stöds även av svenska resultat i Malmgren (1992). I denna 
studie av gymnasieungdomar berättar ett flertal av de intervjuade flick-
orna på de tvååriga utbildningslinjerna att de ofta brukar se skräckfilm 
(s 103, 152 och 155). De ser dock inte gärna filmerna ensamma utan 
oftast tillsammans med pojkarna (s 155). Detta tycks alltså styrka den 
tes som säger att skräckfilm kan fungera könssocialiserande i och med 
att pojkar där kan ge uttryck för en beskyddande manlighet och 
flickorna på motsvarande sätt ”tillåts” bli rädda och krypa in i pojkens 
famn.29 

           
27 Som högkonsumenter räknas de dryga tjugo procent som uppger att de sett fler 
än 20 titlar. Övriga räknas som lågkonsumenter. De ”verkliga högkonsumenterna”, 
som sett fler än 100 titlar, utgör drygt sju procent av det studerade materialet. Sta-
tistiken baseras på en muntligt framställd enkät till tusen ungdomar i den tyska sta-
den Trier. Av dessa fick man in 660 användbara svar (Vogelgesang 1991 s 162ff).  
28 Knappt arton procent anger att de aldrig har sett en videofilm (Vogelgesang 1991 
s 167). Materialet är dock insamlat 1986 varför man kan misstänka att denna grupp 
blivit mindre. 
29 I Willis (1990) framkommer också att flickor ser och gillar skräckfilm (s 44ff). 

156 



VÅLDSINRIKTADE GEMENSKAPER 

Utbildningsmässigt finns det fler högkonsumenter bland de med 
lägre utbildning även om lågkonsumenterna är jämnt fördelade över ut-
bildningsskalan (Vogelgesang 1991 s 171f). Dessa resultat kan jäm-
föras med Roes (1989) undersökning av svenska ungdomar, som visat 
att skolprestation korrelerar negativt med tittande på video i allmänhet, 
och tittande på skräckfilm och film med våldsamt innehåll i synnerhet – 
de som lyckas sämst i skolan ägnar mest tid åt att se på video och ser 
dessutom våldsammare typer av film. De som har en orientering mot 
kamratgruppen snarare än mot föräldrarna tittar oftare på video och har 
en större benägenhet att se på film med våldsinnehåll. Men det räcker 
inte med ett allmänt intresse av att träffa kompisar för att man ska se 
mycket våldsfilm. Det finns ju de som vill träffa kompisar men av 
någon anledning inte gör det särskilt ofta. Det är snarare ett aktivt um-
gänge med kamratgruppen som leder till ökat tittande på vålds- och 
skräckfilm (s 181f). Även Johansson & Miegel (1992) har i en 
kvantitativ studie funnit negativa samband mellan utbildning och tit-
tande på våld och skräck. Man har också funnit att smak för denna typ 
av film är starkt knuten till killar (s 183f). 

Roe tar även upp en annan komponent i tittandet, nämligen dess be-
tydelse som motståndshandling mot skol- och vuxenkultur. En av hans 
slutsatser är att tittande på våldsvideo i kamratgruppen för dessa per-
soner fungerar stärkande för den sociala identiteten.  

En viktig komponent för många av medlemmarna i delkulturen är 
samlandet av filmer (Eckert m fl 1989 s 144; 1991 s 63 och 79). Att 
vara ägare till ett stort antal filmer innebär ett visst anseende bland de 
som är djupt involverade i kulturen. Filmerna ska dessutom helst också 
vara oklippta och i originalversion. Visserligen ger det hög status att ha 
sett många filmer och känna till namn på regissörer och skådespelare – 
ju obskyrare desto bättre (Bolin 1992). Men det smäller ännu högre att 
dessutom äga en stor samling av oklippta originalfilmer (Eckert m fl 
1991 s 63f).  

Alla de studier jag refererat ovan har rört olika gruppers tittande 
och detta tittandes subjektiva eller sociala bevekelsegrunder. Inga stu-
dier av våldsinnehåll har berört den kreativa sidan av tittandet. De som 
forskat om Star Treks fans betonar ju denna aspekt av fansens verksam-
het. I Holmbergs (1988) studie av ungdomar på en tvåårig yrkeslinje 
som tittade på och diskuterade våldsamma filmer på skoltid var det 
säkert flera av ungdomarna som ingick i någon form av tittargemen-
skap på fritiden. Men den grupp de utgjorde i skolan var en konstruerad 

157 



GÖRAN BOLIN 

sådan, varför det är svårt att kalla den en tolkningsgemenskap. 
Tolkning av texterna, filmerna, förekom givetvis, men inte för att ung-
domarna själva ville det utan för att det stod på schemat. Studien 
innehåller många intressanta resultat, men ger ingen större inblick i den 
kreativa delen av kulturen. 

 
 

Svenska filmbytare 
 
Jag ska i det följande ge ett par exempel på sådan kreativ verksamhet 
som har sitt ursprung i konsumtion av vålds- och skräckfilm. Denna 
kreativitet har i Sverige uttryckts i konkreta produkter på åtminstone 
två sätt: genom produktion av fanzines och genom egen filmproduk-
tion. Jag tänker här ta fasta på och beskriva den förstnämnda av dessa 
två aktiviteter.30 

Mitt exempel är en 20-årig ung man från en av Stockholms syd-
västra förorter som sedan 16 års ålder gett ut ett fanzine med titeln 
Black. Namnet kommer av denne killes speciella favoritgenre – 
blaxploitation. Detta är en USA-producerad filmtyp som främst gjordes 
under 1970-talet. Innehållsmässigt är det fråga om actionfilmer med 
svarta skådespelare i de ledande rollerna, och där den svarte storstads-
mannens förhållande till en vit dominanskultur tematiseras. Genren har 
aldrig varit speciellt populär i Sverige, förmodligen beroende på en 
relativ avsaknad av denna speciella etniska konflikt.31 Den unge man-
nen producerar denna tidning helt ensam, även om han har en del skri-
benter som mer eller mindre regelbundet förser honom med artiklar och 
filmrecensioner. Detta är också enligt honom det gängse pro-
duktionssättet. Sina ledarspalter signerar han ”Dr Black”, vilket jag 
fortsättningsvis kommer att kalla honom. 

Dr Black bor ensam i en enrumslägenhet med kök. Hemmet är in-
rett med affischer för olika skräckfilmer på väggarna. I köket finns 
även ett par affischer för olika musikgrupper. Gardinerna i rummet är 
oftast fördragna för att det myckna tittandet på videofilm inte ska störas 

           
30 För en beskrivning av några av de film- och videoproducerande ungdomar som 
finns runt om i Sverige, se Comerford (1993). 
31 Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet fick denna filmtyp ett upp-
sving med filmer som Colors (1988) och New Jack City (1991). Intresset i Sverige 
för dessa modernare varianter av blaxploitation förefaller dessutom vara större. Jfr 
Sernhede (1994) om den svarta kulturens attraktionskraft på svenska, unga män. 
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av eventuellt solljus. Eftersom Dr Black jobbar i skift på ett reklam-
utskicksföretag är han ofta hemma på dagtid. Centralt i rummet står 
TVn och två videoapparater. Han har också en stereoanläggning samt 
två bokhyllor som är fyllda av originalfilmer i dubbla rader. Kopiorna 
förvarar han i en garderob, vilket antyder hur han värderar denna 
skillnad. Enligt honom själv har han den näst största privata samlingen 
av originalfilmer i Sverige – ca 550 stycken. Dessa har han köpt under 
resor utomlands, beställt genom postorder från utlandet eller bytt till sig 
genom sina många nationella och internationella kontakter. 

Black ges ut på engelska i ungefär 300 exemplar. Endast ett trettio-
tal distribueras till prenumeranter i Sverige.32 I övrigt finns prenume-
ranterna utspridda i de flesta världsdelar utom Afrika. Dr Black har 
”korrespondenter” bl a i Italien, Irland och Finland. Sin italienske kor-
respondent fick han t o m ackrediterad till MIFED – en skräck-
filmsfestival som hålls årligen i Italien. Han skriver dessutom själv ar-
tiklar för andra fanzines, bl a har han skrivit om svensk censur-
lagstiftning i ett australiskt och ett engelskt fanzine. Mellan de olika 
fanzines som sprids internationellt finns i övrigt ett slags utbyte av 
reklam och annonser, precis som för ”riktiga” tidskrifter och tidningar. 
Dessutom brukar de mer påkostade, halvprofessionella fanzinen ”re-
censera”, eller kanske snarare anmäla, andra fanzines.33 I vissa länder 
framställs flera fanzines, i andra få eller inga. England och USA verkar 
vara de länder där det produceras flest fanzines, men det finns även 
exempel från Danmark, Nederländerna, Tyskland, Grekland, Italien, 
Spanien och Australien. Många skrivs på engelska även om redak-
törerna inte verkar dra sig för att utbyta tidskrifter på för varandra 
obegripliga språk. Sålunda fanns det exempel från alla de ovan nämnda 
länderna hemma hos Dr Black, trots att han varken läser tyska, span-
ska, italienska eller grekiska. Inom gemenskapen tar man med intresse 
del av varandras fanzines, likaväl som man mycket väl kan se på och 
recensera en film med italiensk dialog som är textad på holländska eller 
grekiska. Man lånar också friskt lay-outidéer från varandra och är 
uppmärksam på när man själv eller det fanzine man producerar 
omnämns av andra. Den betygssymbol Dr Black använder vid sina 

           
32 Fanzinet har givits ut på engelska ända från det första numret. Ironiskt nog läm-
nade Dr Black en tvåårig yrkesinriktad linje på gymnasiet med en tvåa i 
avgångsbetyg i engelska. 
33 Amesley (1989) ger t o m exempel på ett Star Trek-fan som ger ut ett fanzine 
som uteslutande handlar om andra fanzines. 
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recensioner har scannats in på dator av en spansk fanzine-redaktör som 
skriver sina recensioner på spanska. Dr Black blir inte alls upprörd över 
denna ”stöld” utan snarare smickrad och stolt över det erkännande detta 
innebär. Kommunikationen fungerar alltså trots att alla inte kan samma 
språk. Man kan uttyda detta som ett tecken på att det är bilden snarare 
än ordet som står i centrum för uppmärksamheten inom denna tolk-
ningsgemenskap. 

Enligt Dr Black själv är Black det enda fanzinet i Sverige, åtmins-
tone på engelska och enbart inriktat på filmer och videor. Nu stämmer 
detta inte riktigt: ett nytt fanzine som både skriver om skräckfilm och 
death metal-musik – en av de nya brutalare formerna av hårdrock – lär 
vara under konstituerande i Lund. Det finns även ett fanzine som heter 
Rare Zombie och som ges ut i A5-format på svenska. Detta fanzine har 
kommit ut med sex nummer sedan starten 1989. Enligt Dr Black kan 
man avgöra kvaliteten på ett fanzine genom att se hur många nummer 
de kommit ut med. De som har kommit ut med flera nummer är bättre, 
eftersom redaktörerna har fått bredare och större erfarenhet och på så 
vis kunnat förbättra sin produkt. Rare Zombie behandlar dock mest 
serier även om det också finns en del filmrecensioner och artiklar om 
videofilm i varje nummer.  

I Umeå ges ett fanzine kallat Broken Minds ut. Även detta skrivs på 
svenska, men här är man mer inriktad på film och videor. Hittills har 
det bara utkommit två nummer. Formatet är A4 och tidningen är skri-
ven på dator, om än inte lika fantasifull i sin lay-out som Black. 

Kvaliteten på olika fanzines varierar alltså. Det finns allt ifrån 
handskrivna och fotostatkopierade häften till påkostade produkter i fyr-
färgstryck och med desktop-layout. Ibland kan det vara svårt att avgöra 
vad som egentligen är ett ”äkta” fanzine och vad som har passerat 
gränsen för att räknas som en officiellt spridd tidning. Black tillhör en 
mellankategori som kan kategoriseras som skickligt gjord med små 
resurser. Ett nummer av Black brukar omfatta 22-26 sidor i A4-format. 
Numren har dock inte alltid varit lika tjocka utan har utökats successivt 
med växande kunskaper och medarbetarstab. Sidoriginalen är 
tillverkade i dator med programmet Pagemaker, vilket tillåter sidorna 
att layoutas på ett mer sofistikerat sätt än i ett vanligt ord-
behandlingsprogram. Trycket är utfört på laserprinter på Dr Blacks ar-
betsplats – behändigt nog arbetar han som laserprintare. Där kopieras 
även hela upplagan, enligt Dr Black själv med de närmaste arbets-
kamraternas och chefernas goda minne. 

160 



VÅLDSINRIKTADE GEMENSKAPER 

Återkommande inslag i Black är recensionssidorna som genre-
mässigt uppdelas i recensioner av ”vanlig” film, blaxploitationfilmer, 
sleazefilmer och musik.34 Bland de ”vanliga” filmrecensionerna kan 
man ibland finna filmer som återfinns på den ordinarie biorepertoaren 
även om det är sällsynt. Det utbud som recenseras domineras av sådant 
som inte går att få tag i varken på biomarknaden eller på den offentliga 
videomarknaden. Det finns inom gemenskapen ett slags upp-och-
nedvänd estetisk ordning där välproducerade filmer ses som ”tråkiga”, 
medan filmer som kännetecknas av dåligt skådespeleri och regi, 
konstig dialog och osammanhängande handling samt framför allt 
många och grafiskt detaljerade våldsskildringar – det som de flesta 
andra skulle kalla en ”dålig film” – höjs till skyarna (Bolin 1993c). Det 
handlar med Dr Blacks egna ord om att ”ha en konstig och snurrig 
smak”. Som betyg på videofilmerna används ett system med ”afros”, 
ett stiliserat huvud av en svart man som Dr Black själv har designat i 
ett ritprogram. En afro betyder enligt den betygsförklaring som åtföljer 
recensionerna ”shit!” medan fem afros innebär ”It’s a bad mother-
fucker!!” 

Layouten ger intryck av att ha krävt åtskilliga timmars jobb och de 
olika sidorna innehåller en uppsjö av olika typsnitt, illustrationer och 
sättningslösningar. Dr Black har bl a arbetat mycket med att scanna in 
bilder från videokassettomslag och liknande. Trycket är dubbelsidigt 
och första och sista arket, omslaget, är tryckt på lite hårdare, färgat 
papper, medan inlagan är i svart/vitt. Efter att ha jämfört med en del 
andra internationella fanzines inom samma intressesfär kan man 
konstatera att Black i sin utformning intar en tätposition bland de 
fanzines som tillverkas amatörmässigt. På närmast högre produktions-
nivå återfinns de mer professionellt producerade fanzinen i glansigt 
papper och fyrfärgstryck. 

Flera forskare har poängterat att ett fanzine inte produceras i 
vinstsyfte (Fiske 1992, Jenkins 1992b, Bacon-Smith 1992). Detta stäm-
mer väl överens med Dr Blacks inställning. Han säger att man endast 
brukar ta betalt vad det kostar i porto att distribuera fanzinet. Han har 
           
34 Förutom intresset för blaxploitation vurmar Dr Black även för erotiska filmer: 
dels ”vanliga” skräck- och våldsfilmer med en extra krydda av nakna kvinnor, dels 
hemproducerade svenska amatörporrfilmer. Denna del av kulturen benämner sig 
själv sleazers, vilket ungefär kan översättas med ”snuskhumrar”. Populära film-
typer är t ex kvinnofängelsefilmer som av Dr Black och hans närmaste kamrater 
kallas ”partyrullar” eftersom de företrädesvis ses kollektivt (se Sjögren 1993 och 
Bolin 1994). 
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på senare tid fått höja sin prenumerationsavgift för fyra nummer till 6$ 
inom och 8$ utanför Europa, eftersom han upptäckte att den tidigare 
avgiften inte täckte hans kostnader. I redaktionsrutan påpekar han 
dessutom noggrant vid höjningen av priset att han verkligen inte gör 
någon förtjänst på tidningen.35 

Viktigt för Dr Blacks status inom det nätverk eller den gemenskap 
han tillhör är – förutom att han fungerar som knutpunkt för kontakter 
genom sitt fanzine (det är inte utan stolthet han säger att Black är det 
enda internationella fanzinet för vålds- och skräckfilm i Sverige) – att 
han faktiskt har en stor samling av filmer. Detta har också visat sig vara 
en viktig komponent inom denna kultur över huvud taget, och den 
svenska förgreningen förefaller inte avvika från det övergripande 
internationella mönstret härvidlag (jfr Eckert m fl 1991 s 79). Han är en 
hängiven samlare främst av originalfilmer, inklusive originalomslag. 
Han samlar dock inte på original av porrfilmer, även om han recenserar 
sådana. Vissa titlar har han i dubbel, och till och med i tredubbel, upp-
laga. Att ha dubletter förklaras i vissa fall av att versionerna kan skilja 
sig åt en smula mellan länderna. Intressant är också att han samlar på 
svenska originalutgåvor – trots att vissa av dem kan vara klippta. Detta 
kanske kan förklaras med att själva konvoluten skiljer sig åt mellan 
länderna, och att en film utgiven i Sverige har ett speciellt konvolut. 
Detta skänker en viss nationell prägel åt hans samlande, att ställa mot 
den internationalitet som i övrigt präglar hans verksamhet.  

 
 

Anti-intellektualism och symboliskt motstånd 
 
Dr Blacks avståndstagande inställning till intellektualism och analytisk 
verksamhet kan tyckas paradoxal. Det framgår klart och tydligt att han 
inte betraktar sitt eget förhållningssätt till filmer och videor som in-
tellektuellt. Detta kan i och för sig verka logiskt för en person som i si-
na recensioner och artiklar använder uttryck som ”trash”, ”low-
budget”, ”sleaze” och ”non-existing plot” som positiva värdeomdömen. 
När han recenserar filmer och skriver artiklar om någon viss genre (t ex 
blaxploitation) eller om den svenska filmcensuren så är hans till-
vägagångssätt å andra sidan inte olikt det som filmvetare och andra 
           
35 ”The price on Black have been changed to $2, only because I have lost too much 
money. […] Remember that the $2 includes postage, so I promise you I wont earn 
anything on this zine!” (Black nr 9, 1991 s 2). 
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”text-analytiker” har. Att recensera är ju en form av reflekterande bear-
betning av ett material, och att skriva artiklar innebär att man måste 
samla in, sammanställa och redovisa fakta på ett för läsaren begripligt 
sätt. Detta är inte olikt vad jag försöker göra i min analys av den 
gemenskap han ingår i.36 Dr Blacks vägran att etikettera sig som intel-
lektuell kan även spåras till andra medlemmar av kulturen. I ”redak-
tionsrutan” i ett annat fanzine kan läsas: ”Rare Zombie är utgiven av 
det anti-intellektuella kampförlaget Rare Zombie Press” (Rare Zombie 
nr 3/1990). Jag tror dock att man ska tolka denna vägran till katego-
risering som ett slags motstånd mot inordning i det system som film-
bytarna förknippar med skola, institutioner och föräldraauktoritet. 
Keith Roe har i flera undersökningar funnit att tittande på våldsamma 
filmer och andra av lärare och föräldrar nedvärderade medieinnehåll, 
har denna funktion av motståndshandling.37 Eftersom intellektualism 
och rationalitetstänkande står för skolan värjer man sig mot att inordnas 
i denna position.38  

Att fanzinet heter Black och har blaxploitationfilmer som en av sina 
specialiteter är inte helt utan poäng i det här sammanhanget. Många 
som forskar om fankulturer har påpekat att dessa består av marginalise-
rade grupper i samhället, som kvinnor och ungdomar (t ex Jenkins 
1992b). I sin klassiska studie av subkulturella stilars mening diskuterar 
Hebdige (1979/1988) utförligt svarta kulturers förhållande till vita sub-
kulturer. Resonemanget går ut på att de marginaliserade vita ungdo-
marna identifierar sig med andra marginaliserade och maktlösa grupper 
som svarta och kriminella. Sett i detta ljus blir valet av namnet Black 
på ett fanzine logiskt. Detta mönster förstärks av den homologi man 
kan skönja mellan denna ”stil” och blaxploitationfilmernas innehåll. 
Temat i dessa filmer är som nämnts den svarte storstadsmannens för-
hållande till en vit dominanskultur, och paralleller till ungdomar i 
           
36 Paralleller mellan fans och intellektuella har också gjorts av Frith (1992 s 183). 
37 Se t ex Roe (1983) om ungdomars musiksmak i förhållande till skolan samt Roe 
(1987, 1989) om video och våldsamma filmer. 
38 Det intellektuella står även för det feminina och man kan se denna anti-intellek–
tuella hållning som ett uttryck för motstånd mot vad man uppfattar som hot om fe-
mininisering. Willis (1977/1983) fann även att hans arbetargrabbar intog en 
liknande attityd till skolan och intellektuellt arbete vilket han tolkade som just ett 
sådant motstånd (s 187 och 251ff). Se även Malmgrens (1992) exempel där 
manliga elever i en verkstadsklass på gymnasiet värjer sig mot 
svenskundervisningen (s 84 och 298). Jag tänker dock inte fördjupa mig ytterligare 
i denna könsproblematik utan hänvisar till vad jag skrivit på annat ställe (Bolin 
1994). 
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underordnad position är lätta att dra. Dr Black har också hämtat mycket 
av jargongen i fanzinet från svart kultur, t ex det dubbeltydiga ”bad” 
som är inbyggt i recensionernas betygssystem som ett positivt värde. 

Någon klart uttalad målsättning är det svårt att finna uttryck för i 
Black även om fanzinet genomsyras av åtminstone ett uttalat hatobjekt 
– filmcensuren, Statens biografbyrå, som omnämns som ”the Swedish 
censorshit”. Det förs dock inga argumenterande resonemang om varför 
censuren ska avskaffas, utan utgångspunkten är helt enkelt att den ska 
bort. Man kan se detta förhållande mellan gemenskapen och statliga 
institutioner som fast cementerat. De utgör faktiskt varandras förut-
sättningar: filmintresse som motståndshandling förutsätter ju att de 
filmer man tittar på är förbjudna, eller åtminstone illa sedda av majori-
tetskulturen. På liknande sätt är censuren beroende av att folk är intres-
serade av denna typ av film och vill importera den till Sverige. Ville 
ingen se dessa filmer skulle det ju inte behövas någon censur. 

Genom den ökade internationaliseringen på medieområdet har ung-
domarna större möjligheter än tidigare att kringgå den svenska lag-
stiftningen genom att importera filmer från länder med mer liberal lag-
stiftning. Detta är en viktig komponent för förståelsen av tolknings-
gemenskapens förhållande till institutionella sfärer: det måste vara 
möjligt att kringgå bestämmelser och gränser som satts upp av dessa 
instanser. Ett vattentätt system skulle kanske mana till motståndsförsök 
från underordnade grupper, men det skulle inte leda vidare till någon 
konkret verksamhet av detta slag utan enbart leda till frustration. 
Förutsättningen är alltså att det finns vissa sprickor i systemet, små 
kryphål som man kan leta reda på för att kunna känna att man 
åtminstone på ett plan har besegrat det, att man i åtminstone ett av-
seende har makt. Men det är man själv som ska ”besegra” de samhälle-
liga kontrollinstanserna. När man blir erbjuden censurförbjudna eller 
starkt nedklippta filmer på någon av satellitkanalerna har dessa filmers 
lockelse försvunnit i och med att de blivit allmän egendom. Det är så 
att säga ingen sport längre. Det är ens egen verksamhet som ska skänka 
tillfredsställelse – inte något man får serverat av någon potentat, låt 
vara att det i detta fall är fråga om det ekonomiska systemet i stället för 
det statliga.  

Hebdige (1988) har i en artikel skrivit om ungdomskulturernas för-
måga att ”gömma sig i ljuset”. Han påpekar, starkt inspirerad av 
Foucaults (1975/1991) resonemang om maktens mikrofysik, att det inte 
finns någon position utanför makten. Hebdige menar att ungdomskul-
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turerna i sina försök att undgå makten och disciplineringen – att be-
finna sig under ständig uppsyn – omformulerar denna övervakning till 
en njutning i att bli betraktad. Genom att omformulera övervakningen 
försöker man att undgå den – man gömmer sig i ljuset.39 Hebdige kallar 
denna strategi att gömma sig i ljuset för en bekräftelse av, och hyllning 
av, ens egen maktlöshet och sociala impotens. Eftersom det enligt 
Foucault inte finns någon position utanför makten – vi är alla tvingade 
att underkasta oss dess system – blir denna hållning fruktlös. Makten 
går inte att undfly. 

Det motstånd man kan göra är att visa upp makten i all sin naken-
het. Jag vill argumentera för att de delkulturer eller tolkningsgemenska-
per av ungdomar jag studerar har en delvis motsatt strategi mot den 
Hebdige beskriver – att de exponerar sig i mörkret i stället för att göm-
ma sig i ljuset. Gemenskapens verksamheter ger hela tiden sken av att 
försöka hålla sig undan i något slags underground-verksamhet. Para-
doxalt nog uppnår man när man söker sig till detta minerade område av 
vålds- och skräckfilmer effekten att direkt utsätta sig för just den över-
vakande blicken alltifrån medienyfikenhet till de mera manifesta 
uttrycken för samhällelig maktutövning. Så länge man sysslar med 
denna kontroversiella typ av filmer har man försäkrat sig om uppmärk-
samhet från lärare, socialarbetare, poliser, juridiska myndigheter, kvin-
noorganisationer – och forskare som jag själv! Eller kan man säga att 
detta är en mer sofistikerad strategi för att gömma sig i ljuset, en 
strategi som går via ett retoriskt undflyende av ljuset eftersom man vet 
att det trots allt är den absolut säkraste vägen att till slut hamna i 
strålkastarnas sken? 

Jag delar dock inte Hebdiges pessimistiska syn på ungdomar när 
han skriver om deras hyllning av den egna sociala impotensen. Genom 
att hela tiden hitta nya nischer för sina verksamheter, nya sätt att dra till 
sig uppmärksamhet, visar dessa ungdomsgrupper snarast på en livs-
bejakande konstruktivitet – kreativ potens i stället för impotens! 

 
 
 
 

           
39 ”Subculture forms up in the space between surveillance and the evasion of sur-
veillance, it translates the fact of being under scrutiny into the pleasure of being 
watched. It is hiding in the light” (Hebdige 1988 s 35). 
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