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Abstract:

”Convergence Culture – a media theoretical study”
a description of the contemporary state of media culture from the viewpoint of practices of popular 
culture, their meaning making, and realized interactions in the context of contemporary drama 
serials

Drawing from the theoretical foundations of the “critical theory” of the Frankfurt School and the 
media ethnographic “cultural studies” approach of the british Birmingham School, this study 
attempts to sketch out a media theoretical overview of the contemporary state of media culture. 
Using the term convergence culture as the foundation, this study offers a theoretical background to  
the two contemporary streams that are the significant and distinct tendencies of convergence  
culture: intermedial convergence, its contemporary state and historical tendencies that can be traced 
back using the past media theoretical approach of the Frankfurt School, and cultural convergence, 
its contemporary state and historical tendencies, which lineage in a media theoretical context can be 
traced back to the british ethographic “cultural studies” field. Using contemporary drama serials to 
identify and pinpoint these two stream, this study shows how intermedial convergence expresses 
itself today through media conglomeration in terms of branding, product placement and marketing 
as the result of the “completed” convergence between screen culture and popular music as the 
defining state of commodity culture. Using the contemporary british drama serial Doctor Who I 
examine the processes of meaning making among members of the television series fan culture on 
the popular video content page youtube.com as expressions of cultural convergence.

This study argues how the skills and talents developed in the interaction with popular culture and in 
a process of interaction between fans and participants (collective intelligence and participatory  
culture), will have an impact on the institutionalized knowledge “from above” and in a collective 
process will seep over to other fields of expertise. The study also argues, as a consequence of 
convergence culture, that in the contemporary state of online practices, social networking and in our  
interactions with digital media content, a mandatory “presence” has been created where we today  
are defined more through our online selves and these practices, than the ones that used to define us 
in our “physical” lives: “The medium is no longer just the message, we are living in a state where 
there is only messages”.

Keywords:

Convergence culture, Frankfurt School, Cultural Studies, Jean Baudrillard, popular music,
participatory culture, transmedia storytelling, commodity culture.



Innehållsförteckning
Kapitel 1: Inledning..............................................................................................................................1

Ett samtida perspektiv på svensk medieproduktion – Andra Avenyn som fallstudie......................3
Samtida brytpunkter mot en tidigare dramaproduktion...................................................................7
Ett försök att förstå samtiden......................................................................................................... 11
Syfte och disposition......................................................................................................................14

Kapitel 2: Konvergenskultur.............................................................................................................. 19
Intermedial konvergens..................................................................................................................19
Kulturell konvergens......................................................................................................................22
Förhållningssätt utifrån konvergenskultur..................................................................................... 24

Kapitel 3: Teoretiska modeller för konvergenskultur.........................................................................28
The long tail................................................................................................................................... 28

Den tidigare ”fikarumseffekten”............................................................................................... 29
Utsträckt samtidighet och de nya, virtuella fikarummen.......................................................... 30

Den samtida supertexten och superkulturen.................................................................................. 32
Kapitel 4: ”The industry of massculture”........................................................................................... 36

Disposition..................................................................................................................................... 36
Mellankrigstidens Tyskland: Frankfurtskolan............................................................................... 36
Frankfurtskolans historiska kontext och akademiska föregångare................................................ 37
Critical Theory och den sociala frågan.......................................................................................... 39
Dialectic of Enlightment: masskulturens framväxt och kulturindustrin .......................................40

Kapitel 5: ”The contemporary commodity culture of consumption”................................................. 44
Disposition..................................................................................................................................... 44
En samtida förståelse för Frankfurtskolan och ”kulturindustrin”?................................................ 45
Jean Baudrillards simulacrum........................................................................................................47
Simulacrums seger: normen för all reproduktion.......................................................................... 49
Samtida konvergens mellan dramaproduktioner och populärmusik..............................................50

Musikens användning som uttryck för (sub)kulturell identitet: The L Word som fallstudie ...53
Cross-promotion utifrån konvergens mellan dramaserier och populärmusik: One Tree Hill 
som fallstudie............................................................................................................................ 56
Intermedial konvergens betraktat som transmedia storytelling: Gossip Girl som fallstudie....62

Kapitel 6: ”The people formerly known as the audience”................................................................. 67
Disposition..................................................................................................................................... 67
En kort tillbakablick till Frankfurtskolan.......................................................................................68
Birminghamskolan och ”Cultural Studies”: en förflyttning till det brittiska sjuttiotalet...............69
Samtida akademiska förhållningssätt betraktat utifrån fankultur och ”legitimeringen” att vara  
aca/fen ...........................................................................................................................................74
Fankultur som uttryck för samtida kulturell konvergens: Doctor Who som fallstudie.................78

Doctor Who's historiska förankring i fankultur och -produktion..............................................81
Samtida fanproduktion som uttryck för kollektiv intelligens och kulturell konvergens...........84

Kapitel 7: En medieteoretisk förståelse för konvergenskultur........................................................... 93
Referenser.........................................................................................................................................106



Kapitel 1: Inledning
Som titeln på denna masteruppsats vittnar om, kommer jag genom denna text göra anspråk på att ge  

en så pass heltäckande bild som möjligt för att förklara mediekulturens samtida tillstånd, genom att  

använda mig av en samtida empiri av dramaserier. Jag är väl medveten om att detta är ett oerhört  

ambitiöst åtagande, varför det kan vara på sin plats att redan nu i inledningen betona min egen roll i  

detta. Jag har haft som avsikt att göra en medieteoretisk studie, där jag utifrån en tidigare  

medieteoretisk tradition och historik vill skriva in mig själv i denna tradition, där jag vill inrikta mig  

på att skildra medievärldens samtida tillstånd. Jag kommer redan inledningsvis förankra denna  

studie i en samtida empiri, och ge en övergripande blick av vad jag anser vara grundläggande och 

präglande för en samtida komplexitet. Jag kommer börja på en mer lokal svensk nivå genom att ge  

en övergripande beskrivning av den svenska, av SVT producerade, dramaserien Andra Avenyn 

(2007-), innan jag vill peka på vad detta skildrar som övergripande och fundamentalt för samtida  

mediekultur. Det ska också nämnas att mitt materialval genom denna uppsats är valt utifrån att jag  

själv har ett stort intresse för denna genre (seriella dramaserier), både i en kontext av fankultur och 

utifrån ett akademiskt förhållningssätt. Jag kan inte kalla mig själv för någon neutral observant i  

bemärkelse av vad jag har för avsikt att skildra genom denna uppsats,. Jag skriver denna uppsats  

utifrån vad som idag brukar gå under namnet aca/fen (Jenkins 2006b: 3), vilket uttrycker denna av 

forskaren och akademikern betonade position, som just själv deltagande inom den fan- och 

mediekultur som man genom studien har för avsikt att skildra. Denna uppsats skrivs alltså förankrad 

i och utifrån en kunskap inom både det akademiska och inom denna fankultur.  Jag kommer främst i  

kapitel 6 återkomma till detta spår men det finns ingen anledning att inte redan nu i inledningen  

spela med öppna kort mot läsaren för vad som avses skildras genom denna text, och utefter vilket 

förhållningssätt som detta görs.

Innan jag kommer till Andra Avenyn och en beskrivning av seriens karaktäristik, vill jag 

inledningsvis introducera problematiken som ett samtida tillstånd för medievärlden visar oss, 

genom att förenklat måla upp en övergripande bild av denna mediesamtid, och sedan introducera 

två olika förhållningssätt för hur vi kan studera och förstå samtida medieproduktion och 

-konsumtion.

I The Long Tail (2007), skildrar Chris Anderson, chefredaktör på den amerikanska datatidningen 

Wired, ett samtida tillstånd för medievärlden, där vi numera kan ta del av ett medieutbud som inte  

längre domineras av det traditionella massproducerande, kommersiella och vinstdrivna utbudet av 
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”hits”, utan att detta istället främst präglas av nishmedier, oavsett medieformat. De senaste årens 

utbyggnad av bredband och trådlösa anslutningar och den nödvändiga bärande infrastrukturen, har 

lett till att människor alltmer kan ges en aktiv roll i vad de vill konsumera och kan dessutom hitta 

likartade med samma preferenser, utan hänsyn till geografiska begränsningar i ett lavinartat och 

ständigt växande medieutbud. Denna utveckling som innefattar dessa praktiker och tekniker – vilket 

brukar ligga under samlingsnamnet ”new media” - finns numera tillgängliga, åtminstone i  

västvärlden, för i stort sett gemene man, som ges möjligheten att nu själv producera, publicera och  

distribuera ett innehåll som resultat av att tillgången till dessa verktyg alltmer demokratiseras. De 

samtida – främst digitala – distributionssätten att ta del av, sprida och mixa medier har hittat sina  

former i peer to peer nätverk och i filöverföringsprotokoll som bittorrent. Och trots hot om böter 

och fängelse för de inblandade i vad betraktas som illegal nedladdning, fortsätter dessa former vara 

en naturlig och integrerad del av vardagen för att hitta och konsumera medier.1 Måhända är denna 

utveckling symptomatiskt för en tid som pekar mot ett utbud av nishmedier, där konsumenten ges 

en ny aktiv roll i vad han vill konsumera och sprida i ett digitalt medieutbud, ohindrad av 

medievärldens ”gamla regler” med tids- och rumsbegränsningar och ett fåtal medieproducenter  

(Anderson 2007). Jag menar att detta är en övergripande och i överlag sanningsenlig skildring av  

samtida mediekultur, och jag vill nu redogöra för två förhållningssätt till denna.

Det första kan vi hitta hos medieforskaren Mark Deuze som i boken Media Work (Deuze 2007b) 

och artikeln ”Convergence culture in the creative industries” (Deuze 2007a) berör hur de stora 

mediebolagens (mass)medieproduktion, alltmer måste förhålla sig till en mediesamtid som präglas 

av individens kreativitet, konsumtion och innehållsproduktion, och på ett kollektivt plan som 

uttryck för gräsrotsrörelser. Deuze vill peka på hur de traditionella och historiskt dominerande  

(mass)mediebolagen, nu alltmer måste ta det nya skapade medieinnehållet av gräsrotsrörelser i 

beaktande som ökad konkurrens om publiken, och ”erkänna” konsumentens nya makt och frihet.

Det andra förhållningssättet till att kunna förstå en samtida medievärld kan i viss utsträckning läsas  

som ett motargument till vad Deuze vill visa på. Det handlar om att förstå ständigt pågående och  

alltjämt nya kommande ”trender” som förändrar och utvecklar vår syn på medier och medievärlden, 

sett till våra nya sätt och möjligheter att konsumera, sprida och ta del av ett medieinnehåll. 

Medieformer, i ordets vidaste bemärkelse, ”försvinner” egentligen aldrig. Man kan utifrån detta 

fortfarande peka på att essensen i en text fortsätter att i princip vara samma – alltså  

1 Enligt Wood & Taylor (2008) är det idag mindre än 15% av alla internetanvändare vars mediekonsumtion aldrig 
innefattat någon form av nedladdning. Detta borde innefatta både den lagliga och illegala nedladdningen.
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produktionssättet och dess praktiker - även fast tekniken och medievärlden ständigt genomgår 

förändringar, paradigmskiften och utvecklingar. Det är främst konsumentens utökade positioner och 

roller som denna utveckling (och Deuze) verkar beskriva. Den handlar mindre om att visa på nya, 

förändrade roller för den samtida medieproduktionen. Konsumenten och individen kan ännu inte  

tillskrivas denna typ av makt och inflytande.

För historikern Lisa Gitelman handlar detta om våra praktiker knutna till att använda olika medier 

och tekniker. Ljud (musiken) är själva mediet eller kärnan. Kassettbandet, CD-skivan och mp3-filen  

(och nödvändiga teknik för att spela upp/avkoda) är alla delivery technologies (Jenkins 2006a:13). 

På samma sätt som inspelad musik gått från fysiska till digitala former för konsumtion och 

distribution (vilket lika mycket är ett kulturellt som tekniskt skifte), har samma skifte fört med sig 

en normativ förändring där mediekonsumtion idag verkar oberoende av tidigare rums- och 

tidsbegränsningar. Naturligtvis så länge den nödvändiga tekniken finns. Medier kan idag sparas 

(arkiveras för framtida konsumtion), kopieras (byta fysisk ”form” och distribueras) och digitaliseras  

(binär eller ”ingen” form), utan att något av allt detta innebär någon egentlig förändring av kärnan. 

Alla dessa ”delivery systems” är nämligen bara teknologier, medier är därtill också kulturella 

system: ”media persist as layers within an even more complicated information and entertainment 

stratum” (Jenkins 2006a:14) 

Jag ska återkoppla till dessa två spår mot slutet av detta kapitel – de ska främst läsas som inledande 

exempel för det övergripande tillstånd jag vill skildra i denna inledning. Jag tänker nu genom att  

utgå från ett närliggande svenskt exempel; SVT:s stora dramasattsning Andra Avenyn från hösten 

2007, göra en övergripande materialbeskrivning av hur en samtida dramaproduktion ser ut (det kan 

underlätta att ha dessa två tidigare förhållningssätt kvar i bakhuvudet i den kommande 

materialbeskrivningen). Jag kommer sedan framöver ta ett mer globalt samtida perspektiv för att  

rikta in mig på just denna genre - seriella dramaproduktioner – för att förklara hur detta 

medieinnehåll i breda drag kan tjäna syftet för denna masteruppsats, i anspråk på att ge en  

övergripande helhetsbild av den samtida mediekulturens komplexitet.

Ett samtida perspektiv på svensk medieproduktion – Andra Avenyn 
som fallstudie

Oavsett nämnda förhållningssätt ovan vore det inledningsvis ”fel” att påstå att Andra Avenyn till 

formen skulle utmana eller omvärdera tidigare rådande normer och regler för hur seriella drama 

(eller såpaserier) skrivs. Flaggskeppet för SVT:s dramasatsning hösten 2007 - skapad av Sveriges 
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”okrönte såpakung” Peter Emanuel Falck - målar upp ett nutida Sverige där vardagen skildras 

utifrån olika familjer med påfallande multikulturell etnisk och social bakgrund. Serien gör således 

anspråk på att vara återgivande av samtiden och täcka ett brett spektra av kulturer och sociala 

identiteter som utgör det svenska samhället idag. Den första, avslutade, säsongen av Andra Avenyn 

filmades som halvtimmeslånga avsnitt och hade en berättarteknik med bland annat cliffhangers på 

slutet, och skilda handlingar som löpte genom avsnitten. Serien visades på SVT med tre avsnitt  

varje vecka, söndag, måndag och tisdag (Edström & Björkin 2008). Under säsongen kom och gick 

huvud- och bikaraktärer genom intriger som avlöste, gick in i, och pågick parallellt med varandra.  

Vissa ”storylines” gavs längre livslängd än andra, beroende på vilka berättelser och karaktärer man 

ville fokusera på. Åtminstone en större storyline avslutades varje vecka (ibid 2008). Jag vill 

hursomhelst betona att tittaren möttes av i breda drag standardinslag för hur narrativ i genren 

vanligtvis brukar konstrueras.

Det är inte min avsikt att denna inledande text ska ge intrycket av att denna studie handlar om olika 

narrativa teorier, eller att jag vill intressera mig för Andra Avenyn betraktat utifrån seriens fabula – 

som är ett analysbegrepp för att studera själva berättelsen och vad som händer i den (Johansson 

2005, Drotner 1996). Det jag istället vill titta efter eller upptäcka genom Andra Avenyn – som 

övergripande ingång till syftet för denna studie – är de ”ingredienser” eller verktyg som serien 

använder sig av som för mig är helt grundläggande för hur ett samtida medieinnehåll görs - med 

ingång mot just dramaserier. Medieforskarna Maria Edström och Mats Björkin vid Göteborgs 

Universitet presenterar i rapporten Reaching New Audiences through Drama Production hur seriens 

första säsong genomgående använde populärmusik, och hur den följdes av en hängiven skara unga 

tjejer både på tv och via SVT Play (en kostnadsfri arkiveringstjänst som SVT tillhandahåller där 

man kan hitta kanalernas redan visade utbud genom s.k. streaming2 teknik).

Men jag kommer också använda mig av seriens hemsida – ett i dagens medievärld obligatoriskt 

inslag – för att se dess roll i förhållande till Andra Avenyn som seriellt drama (dess koppling till 

SVT Play är naturligtvis ofrånkomlig). Alla dessa inslag eller egenskaper serien visar upp ska 

främst läsas som hur serien är gjord som en produktion. De narrativa dragen kommer ges mindre 

tonvikt.

Jag tänker hursomhelst först börja med att skildra musikutbudet i serien, som ett genomgående 

2 Streaming innebär att man kan se SVTs program direkt i webläsaren utan att innehållet behövs laddas ner lokalt 
först. Programmen finns tillgängliga efter att de visats på tv, men lagras oftast bara i några månader efteråt. I Andra 
Avenyns fall gjordes även avsnitten tillgängliga på webben veckan innan de visades på tv. 
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stilistiskt drag med flera funktioner, innan jag vill behandla musikens funktion för tittarna. I ett av 

de första avsnitten användes den lokala boxningsklubben Riverside (där flera av huvudkaraktärerna 

tränar) som en provisorisk konsertlokal där det svenska bandet Billie the Vision and the Dancers3 

framträdde live. Den till konsertlokal omgjorda boxningsklubben blev genom seriens första säsong  

ett genomgående tema och fem svenska band gavs möjligheten att visa upp sig live i (den aningen 

trånga) boxningsringen som, så gott det gick, fick fungera som scen. Den vanligtvis helt manligt 

dominerade boxningslokalen blev på detta sätt en konsertlokal och lockade en betydligt mer  

mångfaldig publik. Tonårskaraktärerna i serien – främst tjejerna - fick också presentera banden vid 

spelningen. De sjöng med under konserten och tittaren uppmuntrades därefter att tolka  

tonåringarnas upplevda närhet till banden som att de även till vardags identifierade sig med banden  

och musiken. De kunde förstås som fans av musiken/banden, som utgjorde en viktig del av deras 

identitet.

Men fem svenska band under den första säsongens över 100 avsnitt kan ändå verka utgöra ett  

ganska litet musikutbud. Ändå utgjorde musik ingen bristvara genom säsongen, utan den pålagda 

(icke diegetiska) musiken användes genomgående i varje avsnitt med allt från två upp till sju låtar  

per avsnitt.4 Musiken som spelades var alltifrån samtida artister som svenska Anna Ternheim, Timo 

Räisänen (båda i avsnitt 5), Christian Kjellvander (avsnitt 22) Laleh (avsnitt 81), till mer 

internationellt välkända artister som amerikanska Feist och Macy Gray (båda i avsnitt 33), till äldre 

låtar av artister som Patti Smith (avsnitt 6) och John Lennon (avsnitt 72 & 73). Den konstanta 

vinjett/temalåten ”Friday i'm in love” av The Cure öppnade varje avsnitt. Serien uppvisade alltså en 

bred spännvidd vad gäller spelad/vald musik, men kanske ändå med anpassning mot ett mer samtida 

MTV-utbud. Andra Avenyn och liknande serier verkar i denna bemärkelse uppmuntra en viss typ av 

tittare, nämligen en kategori som kan identifiera sig med de fiktiva tonårskaraktärerna, relatera till 

serien och identifiera den som uttryck för just samtida ungdomskultur, genom att använda praktiker  

knutna till populärmusik (Dickinson 2004:103).

Detta underlättade antagligen också för de tittare som följde tv-serien, och som så tydligt 

dominerades av demografin unga tjejer mellan 12-15 år, att kunna skapa sig förståelse för, och 

identifiera sig med karaktärernas populärkulturella identitet genom seriens musikpraktiker. Vad 

gällde demografin för de tittare som valde att se serien via SVT-Play, utgjordes denna till 80% av  

kvinnor (Edström & Björkin 2008). Hursomhelst menar jag att seriens musikanvändning fyllde en 

3 http://www.billiethevision.com  
4  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=72327 listar den spelade musiken i serien under de senaste avsnitten.
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viktigt funktion för att förmedla seriens stil, där tittaren kunde (eller inte kunde), skapa sig en  

uppfattning om serien och eventuell möjlighet till identifikation med vad som visades. Vi kan kalla  

alla dessa funktioner som seriens musikanvändning uppvisade för uttryck knutna till 

populärkulturen och dess praktiker.

Andra Avenyn skilde sig också från SVTs tidigare produktioner då den inte bara visades på SVT, 

utan samma innehåll gjordes tillgängligt som ovan nämnts via SVT-Play, men också genom 

tekniken hos 3G-mobiltelefoner5. Men en ytterligare ingång till att möta denna värld och dess 

karaktärer – som utgör seriens dieges (Johansson 2005, Drotner 1996) – ges på seriens officiella 

hemsida.6 Jag kommer nu göra en kort beskrivning av denna, dess funktioner och varför den inte 

bara kan läsas som en sekundär, reproducerande text av kärntexten (teveserien Andra Avenyn).

Hemsidan har en särskild sida som behandlar all i serien förekommande musik. Man får som tittare 

reda på vilka funktioner musiken har utifrån ett produktionssyfte: nämligen att ”plocka fram de  

bästa låtarna till serien som ska spegla alla känslor i Andra Avenyn [och] förse varje karaktär i 

Andra Avenyn med en noga uttänkt musiksmak.”7 Det finns också en sidan där man får information 

om vilken musik karaktärerna lyssnar på som kan läsas som möjligheten till en fördjupad inblick i  

deras musiksmak och preferenser.8 Man kan även genom tjänsten SVT-Play se ”behind the scenes” 

dokumentärer om hur inspelningen av serien och valet av skådespelare från själva ”castingen” gick 

till.9 Dessutom finns en SVT shop sida10 där man kan köpa produkter från serien så som kläder.

På hemsidan finns också en särskild bloggavdelning där man kan läsa inlägg skrivna av seriens 

karaktärer i form av uppdateringar kring vad de gör och känner nu (hösten 2008) ”mellan” tv-

seriens 1.a och 2.a säsong.  Inlägget från den 4.e september 2008 med titeln ”Kort mail från Olga!”  

innehåller följande text, adresserat till karaktären Liv, som ska läsas som det senaste inlägget i en  

pågående korrespondens mellan de båda efter seriens första säsongsfinal där Olgas mamma mördas:

Du är så rar...

Tack. Ditt brev fick mig faktiskt att må lite bättre.

5 http://mobil.svt.se/mobil/aamobil  
6 http://svt.se/andraavenyn  
7 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=70266&a=870201&lid=puff_870260&lpos=lasMer  
8 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=70266&a=870273&lid=puff_919111&lpos=lasMer  
9 Detta material fanns tillgängligt under hösten 08 via tjänsten SVT-Play. Att jag har valt att låta denna text vara kvar 

beror på att dessa aspekter skildrar själva produktionen kring serien. 
10 http://svt.se/butiken?lid=puff_1213976&lpos=lasMer  
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Glad för att du finns.

Olga11

Men hemsidan utgörs inte bara av dessa främst informativa aspekter, utan uppvisar också möjlighet  

för besökaren till interaktion. På seriens hemsida finns forum där tittarna kan skriva inlägg där de 

ges möjlighet att debattera kring serien, karaktärerna, nya utvecklingar i serien och egna 

önskescenarier. Vad gäller tittarnas egna läsningar och behov av att omtolka serien ges också dessa 

plattformar, där tittaren i en novellavdelning12 ges chansen att skapa egna verk och fan fiction, inom 

de av SVT satta ramarna för den värld tv-serien skildrar. I en annan avdelning av sidan kan tittarna 

också lägga upp sina egna videor13 (som kan spelas in med exempelvis mobiltelefon) där de kan 

”vlogga”14 om serien som andra sedan kan titta på.

Hemsidan uppvisar alltså en mångfald av olika ämnen som direkt relaterar till Andra Avenyns 

kärntext, men blir på samma gång motsägelsefull för förståelsen hur hemsidan fungerar i  

förhållande till den. I vissa bemärkelser klargör hemsidan att Andra Avenyn är en dramaproduktion, 

men i andra avseenden uppvisar den egenskaper av att ingå i kärntextens dieges som en förlängning 

av denna, då den tillhandahåller information – skrivet av och om karaktärerna – som inte finns  

tillgänglig i kärntexten. Seriens fans erbjuds också en plattform för att – inom de av SVT utsatta 

ramarna –  ta nästa steg i deras interaktion med serien. Från att först vara (medie)konsumeter ges de  

nu möjligheten att utifrån den egna läsningen av serien dessutom bli (medie)producenter. 

Så varför allt detta ovan för? Varför denna genomgång av hur Andra Avenyn ser ut som 

medieproduktion, när man kan hävda att den uppvisar samma standardinnehåll som i stort sett 

vilken annan nutida serie som helst? För den samtida mediekonsumenten som är bekant med Andra 

Avenyn och likande serier kommer den ovan övergripande beskrivningen knappast som någon 

överraskning, utan pekar bara på ”normaltillståndet” för hur ett medieinnehåll ser ut idag. Detta är 

nämligen just vad jag vill komma åt för syftet med denna studie, och jag vill vidare skildra vad detta  

”tillstånd” i ett större perspektiv faktiskt innebär.

Samtida brytpunkter mot en tidigare dramaproduktion

Det ska sägas för tydlighetens skull redan nu att detta inte handlar om Andra Avenyn som 

11 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=71753&a=1237330  
12 http://forum.svt.se/jive/svt/forum.jspa?forumID=934  
13 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=100102  
14 Vilket betyder att de kan producera eget material som kan publiceras på en plattform som stödjer videoklipp (som 

youtube). Det är naturligtvis knutet till praktiken att blogga, men är audivisuellt istället för textbaserat.

7

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=100102
http://forum.svt.se/jive/svt/forum.jspa?forumID=934
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=71753&a=1237330


dramaserie eller medieproduktion per se. Det handlar istället om att utifrån seriens egenskaper och 

ovan redogjorda karakteristik, komma åt vad vi får reda på genom denna medieproduktion. Jag vill 

använda denna serie som ett litet illustrerade exempel för att göra anspråk på att skildra det stora 

helhetsliga och samtida vad gäller mediekonsumtion och -produktion, denna blandning av 

uttryckssätt och plattformar. Där ett ”innehåll” idag ser ut så som jag skildrat det för Andra Avenyn. 

Jag vill göra anspråk på att kalla detta innehåll symptomatiskt för en samtida medievärld, som 

måste ”diagnostiseras” för att vi ska kunna få en djupare förståelse för den. Genom Andra Avenyn 

som visar upp dessa mimetiska (härmande) drag av liknande produktioner inom genren, hittar vi ett  

tillstånd som beskriver ”reglerna” för den mediesamtid vi befinner oss i idag.

Andra Avenyn är naturligtvis en fiktion, även fast den utspelar sig i ett nutida Sverige som många av 

oss kan relatera till och själva har erfarenhet av. Denna identifikation som tittarna i många fall kan 

göra till seriens karaktärer och värld, måste förstås av att deras kulturella identitet och 

meningsskapande praktiker – som populärmusikens påvisbara funktioner i serien - i flera avseenden 

ligger nära till hur dessa ser ut för ”verkliga” tonåringar och deras mediepraktiker i en samtida  

kultur. Steget mellan hur en samtida värld ser ut för många ungdomar och den värld som skildras i 

Andra Avenyn blir i denna bemärkelse aldrig särskilt stort, verklighetsanspråket hos fiktionen i 

denna text befinner sig inte långt ifrån en faktiskt samtida verklighet – vilket kan vara en anledning  

att serien lyckats så bra hos just en ung, kvinnlig publik. Men på samma sätt är det också just här 

problematiken ligger. 

Jag redogjorde för hur vid flera tillfällen verkliga personer/artister uppträder - som sig själva – i 

serien som skildrar en samtida vardag, i en förort till Sveriges näst största stad. Seriens karaktärer 

visar livstecken ”mellan” säsongerna genom att skriva blogginlägg och email som alla besökare på 

hemsidan kan läsa – skildrat som om de vore verkliga personer. Vad som möter oss här är exempel 

på hur uttrycken den samtida medievärlden använder medvetet suddar ut och problematiserar  

gränsdragningar mellan fiktiva världar och ”verkligheten” - men också mellan olika medieformer - i  

medieproduktioner så som Andra Avenyn. I en mer lokalt anpassad svensk form må detta vara något 

”nytt”, men är ett fenomen som kan dateras tillbaka till senare hälften av 90-talet i amerikansk tv 

där dessa ”konventioner” etablerades i serier som vi kan kalla för föregångarna till Andra Avenyns 

aspekter av just ungdomskultur. (Brooker 2001, 2003; Wee 2004).

I denna bemärkelse ska Andra Avenyn och dess ”inspirationskällor” snarare förstås som the art of  

world-making (Jenkins 2006a: 113f). Istället för en tidigare förståelse för narrativ där berättelsen 
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förmedlades i bara en medieform (och således oproblematiskt kunde läsas linjärt från början till  

slut), uppmuntras tittaren idag till att själv söka efter uttryck knutna till den fiktiva världen på andra 

medieplattformar. Samma sak gäller för att få information om vilka låtar och band som spelat i  

serien – och vad karaktärerna själva lyssnar på. Jag beskrev tidigare att delar av seriens hemsida  

fungerar som utfyllnad av den fiktiva världen, där tittaren kan hitta fakta och bitar av dieges som 

inte finns tillgängliga i kärntexten (Brooker 2003: 324f; Jenkins 2006a). Vad som möter oss – som 

direkt konsekvens av detta utveckling - kan liknas vid slutet av greppbara och överskådliga fiktiva 

narrativ, producerade i en medieform. För en svensk kontext blir detta påtagligt i just hur pass långt 

SVT med Andra Avenyn är beredda att gå i vad som Henry Jenkins kallar för transmedia 

storytelling; detta samtida ”fenomen” där ”[in order] to fully experience any fictional world, 

consumers must assume the role of hunters and gatherers, chasing down bits of the story across 

media channels[...]” (Jenkins 2006a:21). Alla dessa aspekter av world-making uttrycker en process 

som förutsätter ett aktivt engagemang hos tittaren, men som också sker på ett kollektivt plan, i form 

av ett samarbete av och mellan fans för att tillsammans kunna uppleva och skapa ett rikare intryck 

av helheten.

James Bennett skildrar hur det i en samtida digital mediekultur – och som konsekvens av ett  

ständigt växande utbud - alltmer för ”public service” företag som SVT blir obligatoriskt att erbjuda  

detta extrainnehåll för att fånga publiken och intresset (Bennett 2006, 2008). Just denna spridda 

läsning som man tvingas göra av hemsidan, är som jag ser det ett slående exempel för SVT:s 

osäkerhet för hur ”långt” man ska ta detta berättargrepp, och vad som vidare händer med SVT:s 

ansvar och public service agenda (vars syfte är att fungera informativt och upplysande), när man på 

flera plan problematiserar egenskaperna som traditionellt tillskrivs fiktion och dess gränsdragningar.

Men jag vill snarare fokusera på just detta extrainnehåll – populärmusiken (dess praktiker och  

meningskapade), i vilka medieformer serien hittas, och praktiker knutna till konsumtion och 

produktion - som idag verkar nästintill obligatoriskt att ”baka in”, än att studera Andra Avenyn 

utifrån ett public service perspektiv. Men det blir samtidigt relevant att betona möjligheten till just  

ett aktivt och engagerat deltagande som SVT och Andra Avenyn faktiskt erbjuder – inom deras satta 

ramar. Hur detta faktiskt har en vidare funktion för public service agendan (om tittaren uppmuntras  

till ett aktivt och engagerat skapande). Denna aspekt måste inte vara helt tydlig redan här i  

inledningen, men jag kommer exemplifiera detta i kapitel 6 och framåt. I Andra Avenyns fall ska 

detta naturligtvis förstås som ett deltagande främst knutet till populärkulturen, men som Jenkins 

(2006a:246) menar, och som jag ska återknyta till i slutet av denna uppsats, är detta en ingång för  
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att förstå hur de färdigheter som utvecklas i detta skapande, görs i ett första möte och interaktion  

med just populärkulturen, men hur detta vidare kan komma att få betydelse för ett deltagande och  

engagemang som sedan sker utanför dessa ramar.

Trots att jag läser Andra Avenyn, med alla sina tydliga brister, som ett av de första, trevande 

försöken att från ett svenskt håll utöka fiktiva världar genom transmedia storytelling, så har serien 

lyckats med att engagera och skapa denna aktiva konsument som vill ha ”mer” av denna värld än 

vad kärntexten kan erbjuda, genom att exempelvis ”leta” på seriens hemsida. Föreställningen om 

den passiva konsumenten har idag aldrig varit mer förlegad och som symptomatiskt för en samtida 

medievärld verkar relationen ”producent -  konsument” vara i stort sett upplöst, eller vi ser i alla fall 

en inbjudan till tittaren att kliva ur sin tidigare roll som därigenom skapar, uppmuntrar och  

möjliggör helt nya former av deltagande. Det vi ser är hur tittare och fans utifrån ett eget 

engagemang och intresse i en kollektiv process kan anta aktiva roller där de medverkar, deltar och  

skapar.

Dessa former av interaktion och meningsskapande som sker genom serien (som vi kan kalla för nya 

texter som uppstått och som får betydelse för seriens innehåll som helhet), är vad medieteoretikern 

Henry Jenkins kallas participatory culture: ”in which the fans and other consumers are invited to 

actively participate in the creation and circulation of new content” (Jenkins 2006a:290). Fans egna  

aktiva produktion och vidare tolkningar som kollektiva uttrycksformer för  participatory culture har 

funnits länge, och jag vill inte här mena att dessa former skulle vara nya, men de har getts en helt ny  

synlighet tack vare internets verktyg och plattformar. Men i detta fall (och ”på bekostnad” av denna 

exponering) när det sker på SVT:s plattform, måste man vara medveten om att villkoren för  

deltagandet sätts och dikteras uppifrån, och att det inte kan betraktas som fristående från seriens 

övergripande marknadsföringsstrategi (Brooker 2003:325).

Andra Avenyn och SVT verkar dock i detta avseende vara relativt välvilligt inställda och 

uppmuntrande till fans deltagande och interaktion med serien, även om riktlinjerna för vad fans i 

novellavdelningen får och inte får skriva kan tyckas aningen luddiga: ”Skriv gärna vad du tycker  

om våra karaktärer och skådespelare - så länge det är sant och schysst.”15 Vad som är ”sant” om en 

av seriens karaktärer är om något en högst personlig tolkningsfråga som varje fan själv gör i kontext  

av det egna behovet och läsningen. Dessa aspekter kommer jag återkomma till i kapitel 6 när dessa  

15 http://forum.svt.se/jive/svt/forum.jspa?forumID=934  
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läsningar, tolkningar och meningskapade av fans inom den samtida populärkulturen ges helt andra  

friheter än inom de regelverk som sätts ”uppifrån”.

Jag kommer utveckla alla spår i detta avsnittet framöver i uppsatsen men det är viktigt att redan nu 

betona de plattformar och praktiker som Andra Avenyn använder sig av för att visa på vad som 

serien i en större bemärkelse uttrycker. All denna ovan nämnda komplexitet som förmedlas genom 

Andra Avenyn (och andra samtida produktioner), är vad denna uppsats handlar om, vilket leder mig 

till att peka på uppsatsens första syfte:

Vad har detta påtagliga tillstånd att säga oss om dagens medievärld?

Ett försök att förstå samtiden

Jag kommer i följande del specificera syftet med denna studie ytterligare för att sedan komma till  

delen för uppsatsens syfte. Men jag vill här avsluta inledningen och knyta ihop säcken för vad jag 

velat illustrera genom att använda SVT:s dramaproduktion Andra Avenyn som exempel, genom att 

gå tillbaka till det inledande resonemanget kring produktionsätten för dagens medieformer som  

uttryckte två olika förhållningssätt.16 

Det första ville visa på att användandet av och tillgången till digitala teknologier, -plattformar, ”new  

media”, och en utbyggnad av denna infrastruktur, har fört med sig ett nytt medieklimat som 

förändrat våra tidigare synsätt på mediekonsumtion, -produktion och -interaktion. Det har resulterat  

i en rikare medieupplevelse och utökat handlingsutrymmet för de konsumenter som tidigare främst 

tillskrivits egenskaper av att vara (passiva) tittare. Betraktat utifrån dessa nya roller och nya sätt till  

interaktion med ett ständigt ökande medieutbud, bör denna normativa förändring också påverka hur 

medieformer och produktioner görs, vilket naturligtvis också har visat sig vara fallet för  

produktioner som Andra Avenyn.

Den andra positionen företräder ett mer statiskt synsätt på medieinnehållet där kärnan egentligen 

aldrig genomgår förändringar. Vad som förändras är dess delivery technologies (Jenkins 2006a:13), 

vilka samtidigt alltid är knutna till kulturella skiften i hur vi ska förstå medieformer och dess  

praktiker. Detta statiska synsätt har visserligen fortfarande sin poäng för hur kärntexten hos Andra 

Avenyn görs. Det visar sig vara användbart i den bemärkelse att mycket lite skiljer serien från hur  

tidigare produktioner inom genren sett ut berättartekniskt. Den seriella formen är slående lik den  

16 Se s1-3
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svenska drama/såpaserien Rederiet [1993] - också skriven av bl.a. Peter Emanuel Falck - och dessa 

drag återfinns i stort sett genomgående hos liknande produktioner och såpor från 1980-talet och  

framåt i en svensk kontext då fenomenet ”såpaserier” fick sitt genombrott (Edström & Björkin 

2008). En sådan textcentrerad analys av innehållet kallas att studera fabula: nyckelhändelser och 

utvecklingen som för narrativet och dess karaktärer framåt (Drotner 1996:244f, Johansson 2005).  

En sådan främst narrativ analys av serien har naturligtvis sina poänger, men blir alltjämt otillräcklig 

– eftersom serien uppvisar en förenklad karakteristik av transmedia storytelling. En annan ingång 

och metodik blir nödvändig för en djupare förståelse av vad Andra Avenyn som medieproduktion 

har att säga oss. Vilket också för in mig på uppsatsens andra syfte:

Hur kan vi förstå en samtida medieproduktion?

Hur kan vi försöka identifiera och ”angripa” detta tillstånd som präglas av ”den linjära berättelsens  

död”, där texter hela tiden omskapas och får ny innebörd genom andras läsning och behov av nya 

tolkningar? För ytterligare en ingång till att förstå dessa förändringar utanför fabula, blir det 

nödvändigt att betrakta serien utifrån vilka ”verktyg” den använder som bland annat uppmuntrar ett  

aktivt deltagande för fans meningsskapande och interaktion med medietexten. 17 Dessutom 

problematiseras fiktionens traditionella gränsdragningar. Verkliga artister spelar live i serien, och i 

andra medieformer hittar vi de fiktiva karaktärernas tankar och röster i form av samtida 

uttrycksformer som bloggar.

Seriens musikutbud - pålagd som diegetisk - är ett genomgående stilistiskt drag genom hela första 

säsongen. Dessa är alla de sätt eller uttryck, sujett, som serien använder sig av för att förmedla 

fabula (Drotner 1996:244f, Johansson 2005:127), alltså hur den berättas, eller som typexempel för 

kärntextens användning av musik; hur narrativet ljudsätts. Här kan man försöka peka på vilka roller 

musikens funktion spelar, vilka känslor och kulturella läsningar som uppmuntras. Gemensamt för  

dessa uttryck är att de ”vill” visa upp samtiden, de visar oss vad som ”finns” i medievärlden och 

verkligheten idag. Gemensamt för alla dessa drag – och än intressantare - är att de i betydligt  

mindre utsträckning återfinns hos de äldre serierna i genren.

17 Inspirationen till denna analysmodell kommer ifrån Grays (2003) atom-metafor där han studerar fans, anti-fans och 
icke-fans relationer och positioner till ”texten”; som alltså utgör själva atomens kärna.
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D å sujett utgörs av ”nutidstecken” i medievärlden kan man argumentera för att det passar in på 

synsättet som menar att påvisbara förändringar skett i en nutida dramaproduktion. Vad jag vill 

hävda är att om man bara gör en textcentrerad närläsning av seriens fabula, missar man samtidigt 

helt hur alla övriga uttryck i en samtida medievärld ”bakats in” i produktionen. Det är att missa hur  

populärmusik och andra kulturella praktiker spelar en helt central roll för förståelsen av dessa texter.  

Hur en traditionell – diskursivt skapad - gränsdragning mellan olika medieformer framöver inom  

medieteoriska disciplinerna allt mer måste ifrågasättas (Fornäs  2008:898), då Andra Avenyn och 

liknande serier visar på ett samtida tillstånd av denna blandning av populärmusik, tv, internet,  

analoga och digitala medier. Den visar på den upplevda interaktion och närhet hos fans och tittare 

som uppmuntas av kärntextens producenter att skapa ett vidare innehåll efter den egna läsningen 

som sedan ges helt nya förutsättningar för att synliggöras.

Serien kan i flera avseenden förstås som en första ingång för tittaren att själv skapa ett vidare 

innehåll och därigenom kliva bortom de ramar som satts av en tidigare envägsinteraktion med  

medier. I viss utsträckning passar det att använda vad Will Brooker kallar ”a lifestyle experience”: 

en inbjudan av medieproducenterna till att integrera en medietext in i vardagslivet och därigenom  

uppmuntra publiken till ett vidare engagemang och två-vägskommunikation till kärntexten (Brooker  

2003: 323). För James Lull visar detta på denna närhet och betydelse som många fans upplever, hur 

dessa texter fungerar som uttryck för tillhörighet och identitet i ett samtida, fullständigt 

oöverskådligt och globaliserat, medieutbud (Lull 2001). Textens innehåll, vår konsumtion och sedan 

vidare (re)produktion av den är nämligen bara två sidor av samma mynt, och dessa identitets- och 

meningsskapande praktiker visar oss hur medievärlden idag kan förstås. Detta leder mig också in på 

uppsatsens tredje syfte:

Vem handlar detta tillstånd om, eller vilka innefattas i ett större sammanhang?

Som Jonathan Gray menar är medieinnehållets samtida uttryck (som den linjära berättelsens död 

och en ny exponering för fans skapade innehållsproduktion), hittills outforskade områden av 

textualitet. Gray vill visa på hur just dessa bitar eller fragment (om än naturligtvis på olika villkor  

och med skida tolkningsföreträden) tillhör ett innehåll18, och hur dessa återfinns i ett oändligt 

18 Detta ska inte förväxlas med transmedia storytelling, en process som del av den övergripande 
marknadsföringstrategin för själva varumärket/medieprodukten som sker ”uppifrån och ner” som är beroende av 
fans deltagande men exkluderar dom från alla fomer av delaktighet. Gray (2008) skriver om paratexts, de element 
som finns omkring en text men som inte helt ses som av kärntexten (men som likväl påverkar vår förståelse och 
meningskapade för den). Paratexts utgörs av peritexts; de texter inom ramen av kärntextens produktion och epitexts; 
de texter som finns runtomkring kärntexten. Epitexts utgörs alltså delvis av fans vidare produktion och förståelse för 
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medieutbud, ”officiellt” som ”fan made” (Gray 2003, 2008). I denna kontext verkar nästan Andra 

Avenyn och andra liknande tv-produktioner vara uttryck för helt andra saker än tv-serier. Vi verkar  

alltså behöva närma oss en mer komplex kulturell syn på denna samtidighet för att kunna ”hitta”  

och identifiera vad som beskrivs genom Andra Avenyn, dess producenter och praktiker.

Jag betonade redan i inledningen att detta främst kommer vara en teoretisk studie skriven i avsikt att  

förstå samtida mediekultur, och på samma sätt kommer de tre ovan formulerade syftena för 

uppsatsen ges ett främst teoretiskt angreppssätt. Detta leder mig också till mitt huvudsyfte med 

uppsatsen:

Vilka analytiska och medieteoretiska synsätt och begrepp behövs för att förstå denna samtida 

komplexitet?

Men innan jag går in på de teoretiska modeller och förhållningssätt som övergripande kan ge 

rättvisa för att skildra all ovanstående komplexitet, vill jag nu komma till syftet med denna uppsats  

som jag hittills nämnt övergripande genom inledningen.

Syfte och disposition

Genom att använda Andra Avenyn som ett första inledande exempel i denna studie, och genom att 

göra anspråk på att serien kan stå som representativ för hur ett samtida medieinnehåll knutet till  

dramaproduktion ser ut, vill jag samtidigt låta de fyra ovan redogjorda syftena representera vad jag 

vill göra med denna studie. Syftet utgörs av övergripande frågeställningar som utpekande faktorer 

för förhållningssättet för den samtida komplexiteten inom mediekultur idag:

1) Vad har detta påtagliga tillstånd att säga oss om dagens medievärld där produktion och 

konsumtion blandas och där texter knutna till ett medieinnehåll hittas som så jag skildrat det 

för Andra Avenyn?

2) Hur kan vi förstå en samtida medieproduktion och dess karakteristik när den uppvisar denna 

slags komplexitet?

3) Vem är det som befinner sig och  verkar inom dessa ramar? Vilka roller och egenskaper för  

deltagande kan tillskrivas de samtida aktörerna, och på vilka villkor sker detta deltagande?

kärntexten och kan i sig vara en första igång till kärntexten – inte bara tvärt om – som därigenom också påverkar 
och färgar tolkningen av kärntexten.
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4) Vilka medieanalytiska och -teoretiska begrepp behövs för att förstå detta samtida tillstånd  

för medievärlden och -kulturen?

Jag ska nu också förklara hur denna uppsats kommer vara strukturerad, och min målsättning för hur 

jag vill att den ska läsas och förstås – även om det i slutändan naturligtvis alltid kommer att vara 

upp till läsaren själv för hur denna vill ta ställning till texten.

Som fortsättning på denna inledning kommer jag i kapitel 2 redogöra för begreppet 

konvergenskultur (Jenkins 2006a, 2006b) som för denna uppsats kommer vara en helt central 

grundpelare.19 Konvergenskultur kan förstås utifrån två samtidigt pågående och växel- och 

motverkande aspekter som jag kommer kalla för  intermedial och kulturell konvergens. Båda 

kommer användas för att förklara det samtida tillstånd som medieproduktioner som Andra Avenyn 

pekar på, och för att motivera uppsatsens kommande indelning utefter dessa två tendenser.

Genom att använda begreppet konvergenskultur som den medieteoretiska ”grundpelaren” för denna 

studie, vill jag också i kapitel 3 applicera två andra, i viss utsträckning liknande, modeller för att  

definiera och förhålla mig till en kommande samtida empiri i uppsatsen. I kapitel 3: ”Teoretiska  

modeller för konvergenskultur” kommer jag använda mig av Chris Andersons modell the long tail, 

och Manuell Castells supertext tillsammans med James Lulls superkultur. Jag vill använda mig av 

dessa, alla i viss modifierad form, som alternativa angreppssätt och modeller för att illustrera eller 

förtydliga uppsatsens kommande indelning efter kapitel 3 i två olika inriktningar; den ena utifrån 

intermedial konvergens, och den andra utifrån  kulturell konvergens.

De historiska och samtida tendenser som jag vill visa som präglande för intermedial konvergens har 

jag valt att dela in i två kapitel: kapitel 4 ”The industry of massculture” och kapitel 5 ”The 

contemporary commodity culture of consumption”. Kapitel 4 ger en historisk bakgrund till den 

utveckling som jag menar är grundläggande för att förstå de uttrycksformer, som jag i kapitel 5  

skildrar för denna (dominerande) aspekt av  samtida konvergenskultur.

Spåret för kulturell konvergens kommer återupptas i kapitel 6 ”The people formerly known as the 

audience”. Att denna aspekt av konvergenskultur inte ges samma utrymme, har att göra med att de 

19 Konvergenskultur är min direktöversättning av Henry Jenkins begrepp ”convergence culture”. Terminologin genom 
uppsatsen kommer främst ”försvenskas” och kursiveras. Ordet konvergens kommer jag dock låta stå utan 
kursivering.
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medieteoretiska synsätt för att förstå kulturell konvergens är betydligt yngre än den historiska 

bakgrund och förankring som hjälper oss förstå intermedial konvergens. Jag är också medveten om 

denna problematik utefter att dessa spår på detta vis ges en ”orättvis” representation vad gäller 

sidantal och därefter betydelse. Men det är också viktigt att betona en samtida medieförståelse 

utifrån termer av inflytande och makt vilket kommer vara teman i samtliga kommande kapitel (och 

som jag följaktligen kommer utveckla och i det avslutande kapitlet), och då är det också viktigt att  

understyrka att dessa två aspekter av konvergenskultur inte har samma auktoritet eller är jämlika.  

Allt deltagande och medieproduktion kan inte sägas ske inte på lika villkor (vilket naturligtvis är 

uppenbart om man betraktar de texter som utgör Andra Avenyns innehåll). Jag nu nedan förklara  

vad jag vill skildra genom kapitel 4-6.

I kapitlet 4 ”the industry of massculture” förankrar jag den samtida konvergenskulturens  

intermediala uttryck och tendenser i en historisk bakgrund, genom att redogöra för frontfigurerna 

hos den tyska neomarxistiska Frankfurtskolan, deras akademiska kontext och föregångare. 

Frankfurskolans huvudpersoner ville utarbeta en modell, under namnet ”critical theory”, för att  

teoretisera och förklara (avslöja) det moderna västerländska samhället under 1930- och 40-talet,  

som bland annat präglades av ett framväxande fenomen främst sett till den amerikanska 

underhållningsindustrin. Detta skulle senare betecknas som ”the culture industry” (Held 1980:90,  

Adorno 1991) som ständigt (re)producerade samma innehåll mot folket (massan), vilket också 

anspelar på min valda titel på detta kapitel, som en allusion till detta. Jag kommer börja kapitel 5  

och 6 med en kort tillbakablick till dessa teorier som utgör en teoretisk bas genom uppsatsen.

I kapitel 5 ”The contemporary commodity culture of consumption” utgör en samtida förankrad 

teoretisering av intermedial konvergens där jag först kommer ge min syn på hur Frankfurtskolans 

teorier kan användas för att skildra konvergenskultur. Jag kommer sedan redogöra för Jean  

Baudrillards simulacrum som ingång för att förstå en samtida reproduktionskultur som i kontext av  

samtida dramaserier, bygger på att hela tiden skapa det upplevda behovet att konsumera 

produktlinjen som återfinns i detta innehåll. Jag vill i en samtida empiri förankra just drivet av  

konsumtionsbaserade praktiker. Jag kommer här skriva om hur vi kan förstå intermedial konvergens 

och dess samtida medieinnehåll som görs i former av massmarknadsföring utefter mallen 

”structured interactivity”, som medieforskare som Brooker (2001, 2003) menar har en kuvande och 

regressiv egenskap på den publik som görs aktiv och uppmuntras verkar inom dessa ramar satta 

uppifrån. Detta samtida tillstånd uttrycker en mer ”sofistikerad” konsumtionskultur där 

produktplacering genom identitetsskapande praktiker utgör ett led i marknadsföringsprocessen, och 
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där en medieprodukt eller text sedan länge slutat vara ”låst” till bara en medieplattform. Den 

”linjära berättelsens död” är ett resultat av den kommersiellt drivna marknadsföringen av ett 

innehåll över så många plattformar som möjligt. Transmedia storytelling förmedlar denna ”top-

down” process som vill skapa aktiva och engagerade konsumenter, men som samtidigt drar åt 

snaran ännu hårdare runt konsumenten när denne uppmuntras att jaga uttryck knutna till kärntexten  

i så många medieformer som möjligt. Den historiska bakgrunden för att förstå denna samtida 

massmarknadsföring ”top-down” ges till viss del rättvisa genom Frankfurtskolans syn på 

kulturindustrin. Kapitel 4 och 5 växelverkar med varandra men min materialanalys kommer helt 

ligga i en samtida empiri av dramaserier. 

Kapitel 6 ”The people formerly known as the audience”, en term myntad av Jay Rosen (Jenkins &  

Deuze 2008:9), behandlar kulturell konvergens. Jag börjar med en kort återkoppling till kapitel 4 

och Frankfurtskolan för att problematisera deras teorier. Jag kommer här utifrån kulturell  

konvergens, knuta förståelsen för detta spår tillbaka slutet av det brittiska 1960-talet och ”Cultural 

Studies” som började peka på att en mediekonsument bara kunde förstås utifrån termer som aktiv,  

deltagande och engagerad, och som utefter egna preferenser och val söker och hittar sitt innehåll.  

Det skulle stå i stark kontrast till den tidigare medieforskningen som betraktat publiken som passiv 

mottagare. Jag kommer i detta kapitel betona det kollektiva uttrycket för dessa medieprakter med 

inriktning på samtida fan- och mediekultur. Jag vill också skildra mitt förhållningssätt till denna 

empiri som aca/fen och visa på utvecklingen inom den akademiska världen mot att akademiker och  

forskare allt mer idag också ingår i denna fankultur. Det medieinnehåll som produceras inom  

fankultur (som fan fiction) skiljer sig också från det massmediala innehållet som dominerar 

mittfåran av det samtida medieutbudet. Jag kommer här främst inrikta mig på den populära  

videoplattformen youtube för att visa på dessa samtida uttrycksformer, främst med populärkulturen 

som första ingång. En (för)förståelse för detta innehåll kommer ges främst genom Chris Andersons 

modell the long tail i kapitel 3.

Kapitel 4-6 kommer också att inledas med egna, fördjupade dispositioner. Att det blir ”dubbla”  

dispositioner i uppsatsen görs för att förenkla läsningen. Här har jag endast för avsikt att ge en  

övergripande helhetsbild av uppsatsens struktur.

I det avslutade kapitlet kommer jag återknyta till de tidigare spår jag skildrat genom uppsatsen, och 

utifrån vad jag tagit upp genom denna studie förankra detta genom uppsatsens syften. Jag vill vidare  

utveckla hur vi kan förstå vad som kommer ur denna konvergenskultur – vad blir nästa faser i 
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utvecklingen. Hur kan vi förstå vad konvergens uttrycker?

Det är samtidigt också viktigt att poängtera hur jag kommer att förhålla mig till hur jag redogör för 

tidigare forskning och medieteori genom uppsatsen. Med utgångspunkt i samtida konvergenskultur 

och genom glasögon färgade av detta ”perceptionsfilter” vill jag på detta sätt göra en ny läsning av 

de tidigare medieteorierna utifrån hur dessa kan användas och läsas för att beskriva det samtida 

tillståndet för medievärlden. Att jag valt att förhålla mig till tidigare forskning och teori utefter detta  

synsätt, beror främst på att jag har svårt att se hur jag genom uppsatsen skulle kunna dra nytta av  

denna rika tradition på något annat vis, än att betrakta den tidigare forskningen i ljuset utifrån hur 

medievärlden ser ut idag, förstådd utifrån termer som konvergenskultur. Skulle jag göra 

kronologiska neddyk genom den medieteoretiska historien, där jag såg på den tidigare forskningen i 

förhållande till den egna tidsbundna kontexten och empirin, skulle jag ha svårt att se hur ett sådant 

statiskt – och antagligen ganska tråkigt - förhållningssätt skulle kunna bidra med något för en  

uppsats som strävar efter att skissa upp övergripande riktlinjer eller förklaringar för en samtida 

medievärld och dess ”regler”, komplexitet och problematik. Denna uppsats skrivs i en 

mediehistorisk och -teoretisk tradition, men med den väsentliga skillnaden från sina föregångare att  

samtida mediekultur och -konvergens utgör ett helt nytt unikt tillstånd och möjligheter. För den  

skull anser jag dock inte att tidigare medieteorier och forskning per se görs irrelevant. En ny empiri 

måste i sig inte innebära att det endast blir aktuellt med nya angreppssätt till denna, vilket är mitt  

förhållningssätt genom uppsatsen.
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Kapitel 2: Konvergenskultur
Med Andra Avenyns hjälp, och som ingång till uppsatsens tema, ville jag illustrera och identifiera 

tillståndet för en samtida medievärld som jag menar att vi just nu befinner oss i. De praktiker och 

den produktion som utmärker serien är i mina ögon slående exempel för att peka vad Henry Jenkins 

beskriver i sitt ”välkomsttal” nämligen: ”Welcome to convergence culture, where old and new 

media collide, where grassroots and corporate media intersect, where the power of the media 

producer and the power of the media consumer interact in unpredictable ways” (Jenkins 2006a:2). 

Vi befinner oss idag i en medievärld där vi möts av medieproduktioner som skapas i detta möte där 

gammalt och nytt blandas till nya uttryck hos populärkulturen, som symptomatiskt för den 

pågående konvergensen som uppmuntrar denna upplösning och synergi mellan medieformer och 

-plattformar, mellan produktion och konsumtion, och blandar rollerna producent och konsument.20 

Seriella samtida dramaproduktioner kan naturligtvis inte göra anspråk på att fånga en fullskalig bild  

av all konvergenskultur som möter oss i dagens medievärld – utan jag vill främst inrikta mig på två  

spår som uttrycks genom produktioner som Andra Avenyn och för att ge min bild av vad denna 

mediesamtid får för vidare utveckling och konsekvenser; vad är det som skapas av konvergens, vad 

kan denna konvergens vidare leda till? Jag vill med denna uppsats främst skildra vilka uttryck för 

konvergensprocessen som hittas för dramaproduktioner, inte låta dom stå som symbol för alla 

samtida konvergens.

Jag har hittills genom uppsatsen i viss mån skildrat de utmärkande dragen för de båda spåren genom 

att redogöra för Andra Avenyns karakteristik men utan att hänvisa egenskaperna till dessa aspekter 

a v konvergenskultur. Jag kommer nu redogöra för de utmärkande och präglande dragen för den 

intermediala och kulturella konvergensen.

Intermedial konvergens

För att förstå det första spåret i denna konvergensprocess, som jag vill kalla intermedial konvergens, 

är det behjälpligt att förstå samtida dramaproduktioner genom vad Brooker (2003: 325) kallar 

”overflow” för att beskriva hur dels en medieprodukt sprids över så många plattformar som möjligt, 

dels hur så mycket som möjligt fylls i dessa uttryck. Det är en term som passar för en värld där:  

”every story, image, sound, brand, and relationship plays itself out across the widest possible array 

20 Detta kan också beskrivas med Jenkins termer corporate och grassroot convergence (2006a: 18), som i stort sett har 
samma innebörd som intermedial och kulturell konvergens. Jag kommer dock genomgående att använda mig av de 
senare begreppen.
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of media platforms” (Jenkins & Deuze 2008:7) och där konsumenten uppmuntras att ta del av hela 

processen (Jenkins 2006a: 2-3). Det aktiva deltagande som ”krävs” hos tittaren har dock samtidigt 

en regressiv implikation då det sker inom en hierarkisk ”top-down” struktur från producenterna mot 

tittarna, där innehållet sprids av medieproducenterna från kärntexten ut till andra plattformar ”from 

website to merchandise to multiplex” (Brooker 2003: 325). Denna ”översvämning” och 

produktplacering av ett innehåll över så många plattformar som möjligt - som i viss utsträckning  

mötte oss i Andra Avenyns fall – är ett led i en övergripande marknadsföringsprocess ”uppifrån” 

(Brooker 2003, Jenkins 2006a, Örnebring 2007).

Ett uttryck för denna konvergens hittas i transmedia storytelling som uppmuntrar fans och tittarnas 

deltagande men som helt exkluderar dom från alla former av delaktighet eller påverkan. Brooker 

(2001, 2003) kallar detta för ”structured interactivity”. Det görs i egenskap att skapa en initial och 

därefter ständigt pågående ”hype” runtomkring produkten (Gray 2008), genom att i den egna texten 

placera populärkulturella uttryck, produkter och varumärken som musik, artister och kläder men 

också att genom dessa uttryck hänvisa till texten från andra plattformar – marknadsföringsprocessen 

innefattar alla ”texter” (Donnelly 2005). Tittaren uppmuntras till ett vidare identitetskapande och 

engagemang med serien genom praktiker som betonar konsumtionen av dessa produkter. (Brooker 

2001, Wee 2004, Davis & Dickinson 2004:9).

Denna utveckling och synergi visar på hur medieföretag idag inte längre ser marknader knutna till 

något specifikt medieinnehåll som tidigare var fallet, utan strävar idag efter att finnas med och 

lansera produkter – knutna till samma varumärke - över så många plattformar som möjligt. Detta 

går inte heller att förstå isolerat som en konvergens mellan olika medieformer som tillhandahåller  

samma innehåll, utan måste också betraktas utifrån hur medieföretagens roller har förändrats. SVT 

kan i det inledande exemplet om Andra Avenyn egentligen inte längre betraktas som en tv-kanal 

som sänder ett tidsbundet innehåll till en publik. Vi måste kanske främst förstå vad SVT idag är 

utefter på vilka medieplattformar man kan hitta detta innehåll, och utefter vilka egenskaper det görs.

Jenkins skriver: ”this [...] convergence is a shift in patterns of media ownership. Whereas old 

Hollywood focussed on cinema, the new media conglomerates have controlling interests across the 

entire entertainment industry.” (Jenkins 2004:34). Valerie Wee nämner tv-serien Buffy the Vampire  

Slayer som efter att rönt framgång som dramaserie, ompaketerades och lanserades i en produktlinje  

som innefattade soundtracks, DVD-utgåvor, böcker, comics, klädmärken och spel för att nämna 

några områden (Wee 2004:90f). För Jenkins uttrycker detta på samma gång ”an alarming  
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concentration of the ownership of mainstream commercial media, with a small handful of 

multinational media conglomerates dominate all sector of the entertainment industry” (ibid  

2004:33). Vad vi ser verkar vara en utveckling där ett krympande antal aktörer och medieföretag 

(obehindrat) kan bestämma och skapa ett innehålle, som sprids och produceras inom ramverket och 

infrastrukturen för den mest prominenta och väletablerade massmarknadsdistributionen och 

-produktionen.

Denna aspekt av konvergenskultur uttrycker ett tillstånd där några få röster kan göras allt högre,  

medan resterande medieplattformar får förmedla sitt innehåll efter helt andra villkor och 

förutsättningar. Detta är grundläggande förhållningssätt för att förstå den empiri som utmärks 

genom denna aspekt av konvergenskulturen som jag ska redogöra för i kapitel 4-5. Inom genren för  

dramaserie kommer jag inrikta mig på hur populärmusik och produktplacering görs som led i en 

övergripande marknadsföring.

Användningen av populärmusik och artister som gör gästspel i dramaserier är inget vi heller 

nämnvärt rynkar på pannan åt - vi reflekterar inte över att musikens praktiker uttrycker denna 

konvergens eller synergi hos en kommersiellt driven ”commodity culture” som bedriver en 

övergripande marknadsföring genom produktplacering. I detta fall kan vi tala om hur detta  

stilistiska drag naturalliserats i den samtida mediekulturen så pass att en dramaserie eller film utan 

populärmusik snarare skulle uppfattas som ”konstigt”. Ett av mina huvudargument genom kapitel 5 

kommer att gå ut på att produktplaceringen av populärmusiken genom mediekonvergens ska förstås  

i ett sammanhang av marknadsföring eller ”cross-promotion” (Donnelly 2005:147) av både serien 

och artisten där musiken redan finns innan den spelas i dramaserier vilket Donnelly kallar  

”recontextualised music” (ibid 2005: 148). Vad vi ser är en ny typ av populärmusik, ”multipurpose 

music” (ibid 2005: 148)  som görs efter förutsättningen att den ska gå att använda ”överallt” vilket  

visar på dess förändrade och helt nya roll i en konvergerande mediekultur. 

Intermedial konvergens går dessutom att skruva åt några varv till hos samtida dramaproduktioner  

då den nämligen också konvergerar fiktion och ”verklighet”. När serier som Andra Avenyn ”tar in” 

inslag från verkligheten, till exempel när verkliga band spelar live i fiktionen och fiktiva karaktärer 

skriver blogginlägg och email (tillgängliga för alla tittare att komma åt), visas oss bara andra sidan 

av samma mynt som uttryck för en kommersiellt dominerad samtida mediekonvergens, driven till  

sin kanske absoluta spets. Wee kallar detta för ”the turn towards post-modern 'hyper-'intertextuality” 

(2004:88) som präglade för denna medvetna nedbrytning av gränser mellan film, tv och 
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populärmusik - men naturligtvis också mellan fiktion och verklighet. Vi ska inte ens längre uppfatta  

dessa serier som ”världar” isolerade till en medieform, utan låta dom integreras i våra 

vardagspraktiker som uttryck för en kulturell identitet som del av ”a lifestyle experience” (Brooker  

2003:323). När ett medieinnehåll konvergerar över tidigare åtskilda plattformar förändras också 

föreställningarna och förutsättningarna för hur vi skiljer mellan medieformer, och våra praktiker 

kring dessa. Det handla idag om att peka på just ett innehåll och vad som ”bakats in” där. Jag 

kommer utveckla detta spår i kapitel 5 och i uppsatsens avslutande kapitel, utifrån vad jag menar 

konvergens vidare leder till och måste förstås som.

Kulturell konvergens

Det andra spåret är vad jag vill kalla kulturell konvergens, ett skifte för att beskriva människors 

samtida användning av olika medieformat och -plattformar för produktion och meningskapade. Det  

är i sig inget nytt fenomen men har idag fått en helt annan betydelse när det betraktas knutet till en  

utveckling av ”new media”. Idag, åtminstone i en västerländsk kontext betraktat, finns 

medieplattformar tillgängliga, som erbjuder möjligheter att kostnadsfritt kunna producera, editera  

och publicera ett innehåll, nå ut och kommunicera med en publik. Detta som konsekvens av att 

produktions- och distributionsverktygen demokratiserats för det digitala medieinnehållet, och att 

dessa kan sammanlänkas genom tjänster som vanliga sökmotorer erbjuder (Andersson 2007: 70-

76). Som Chris Andersson kallar det: ”Myrorna har fått megafoner. Vad säger dom?” (ibid. 2007: 

125).

 

Detta uttrycker ”a ground-up, tactical creativity across diffrent media” (Brooker 2003: 325) och 

utgör det nya handlingsutrymmet och rollerna de tidigare tittarna och konsumenterna var 

exkluderade ifrån. Dessa aspekter av konvergenskultur blandar rollerna av produktion och 

konsumtion, som sedan länge varit ett naturaliserat förhållningssätt hos fandom: ”consumption 

naturally sparks production, reading generates writing, until the terms seem logically inseparable” 

(Jenkins 2006b: 41). ”Spectator culture becomes participatory culture” (ibid. 2006b: 60). Den 

deltagande kulturen kan nu idag via internet ges en helt ny röst och hittas i globala uttryck, jämfört  

med en fandom som innan ”internets era” var geografiskt anpassad och begränsad. Detta innehåll, 

verk och kreativa skapande, sprids nu på plattformar som i sin tur  generar egna fans och ”tributes”, 

och påverkar vår förståelse för helhetsbilden av det samtida medielandskapet (Jenkins & Deuze 

2008:9). Det är i viss bemärkelse korrekt att mena hur gräsrotsrörelser kan få samma publik som de 

etablerade medieföretagen – men det är ett innehåll som naturligtvis fortfarande görs och når ut på 
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olika villkor. Allt deltagande är fortfarande långtifrån jämlikt (Jenkins 2006a). Jag kommer också i  

kapitel 6 betona att dessa nya interaktionsformer och möjligheter ändå fortfarande måste förhålla 

sig till det maktstrukturer och regelverk som sätts ”uppifrån” Det råder ingen jämnvikt mellan  

intermedial och kulturell konvergens, ännu åtminstone.

I termer av makt och inflytande för att skildra kulturell konvergens som kollektivt uttryck mellan 

användare, och för denna förståelse bör vi kanske snarare tala om socialized media än personalized 

media, den senare termen föreslår att varje mediekonsument skulle specialisera och ”nischa” sina 

mediepreferenser mot exkluderande praktiker (Jenkins & Deuze 2008:5). Uttryck och praktiker  

knutna till fandom hittas istället på sidor, där denna produktion och dess innehåll främst görs utifrån  

egenskaper att ha en social meningsskapande funktion mellan fans. Fans av tv-serier kan själva 

lägga upp videor med sina favoritkaraktärer från olika scener på plattformar som youtube, och 

använda sidor och forum för att skriva om serien, debattera, göra sammanfattningar, diskutera 

tolkningar och citera repliker. (Jenkins 2004:34).

Den kulturella konvergensen påverkar både vår förståelse för och förhållande till hur vi konsumerar 

och interagerar med medier. Det är inget oproblematiskt område och präglas av frågor kring  

upphovsrätt av kulturellt kapital och ställer det grundläggande – och alltjämt fortfarande obesvarade  

- frågan hur pass stor frihet fans, deras läsning och därefter vidare produktion utifrån kärntexten kan 

tillåtas. Bud Caddel, från det New York baserade digitala medieföretaget Undercurrent och ett fan 

av den amerikanska dramaserien Mad Men, beskriver denna ”gråzon” av medieproduktion och 

-konsumtion: ”Fan fiction. Brand hijacking. Copyright misuse. Sheer devotion. Call it what you 

will, but we call it the blurred line between content creators and content consumers, and it's not 

going away.”21 

Exempel på detta ”fan-made” innehåll som skapas efter serier som Andra Avenyn, men som istället 

görs utanför de satta ramarna ”uppifrån”, kan hittas genom en vanlig google-sökning.22 Det 

produceras efter fans egna behov och hittar sitt sociala meningsskapande, sina uttryckssätt och 

plattformar – som youtube - oavsett om sådan produktion inkräktar på upphovsrätten och betraktas 

21 Citatet är hämtat från blogginlägget: http://henryjenkins.org/2009/01/mad_men_twitter_and_the_future_1.html
22 http://www.youtube.com/watch?v=4e5NJ9bqya4     visar en collagevideo gjord av youtubeanvändaren LostGirl1 som 

enligt sin profil är en 17-årig tjej från Norge. Videon kombinerar klipp från Andra Avenyn med den brittiska tv-
serien Skins. Temat kretsar kring två homosexuella karaktärer från de båda tv-serierna – men utan intern relation, 
och visas därför aldrig i någon scen tillsammans. Videon vill dock uppmuntra läsningen av att dom är medvetna om 
varandra eller tillsammans, och etiketeras som slash; fan fiction som skildrar homoerotik, oftast mellan två män 
(Jenkins 2006b).
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som stöld. Serier som Andra Avenyn omskapas hela tiden av sina fans, som utefter egen läsning går 

bortom vad som ges i originaltexten för att kunna ”göra om” och ”rätta till” (Jenkins 2006b), samt 

producerar ett vidare innehåll som de sedan kan nå ut med på olika plattformar, vilket i sin tur ger  

upphov till nya läsningar och förståelse för texterna. Denna produktion som sker utanför ramverk 

satta ”uppifrån” har också ofta en ”resistant implication” i sitt förhållande till kärntexten (Brooker  

2003: 325), där uttryck kan hittas för fans behov av att göra en mer personlig läsning23 av denna 

värld och karaktärerna. En vidare ingång för att förstå Andra Avenyns popularitet bland unga tjejer 

är att fan fiction är en kulturell produktion och ett meningskapade som historiskt sett alltid 

dominerats av just denna grupp (Jenkins 2006b).

Förhållningssätt utifrån konvergenskultur

Båda inriktningar för konvergenskultur pekar på en process som förvandlar publikens interaktion 

från en främst en-vägskommunikation ”into a far more fluid, flexible affair which crosses 

mediaplatforms […]” (Brooker 2003: 325). Medievärldens samtida tillstånd av digital 

medieproduktion, -konsumtion och cirkulationen av detta flöde, gör att medietexter inte längre är  

begränsade till tv-tablåns ”tyranni” (Andersson 2007). Vad vi ser är de tidigare tittarnas nya 

”spelplan”, och de roller som de idag nu kan anta, kliva in i,  emellan och blanda. På samma gång  

kan vi se ett medielandskap där det användarskapade- och det kommersiellt ”top-down” drivna 

medieinnehållet dels förekommer på åtskilda plattformar, dels där det användarskapade finns inom 

de kommersiellt satta ramarna. (Jenkins & Deuze 2008:7). För att förstå konvergenskultur måste vi 

också betrakta ”krafternas” relation till varandra: ibland sinsemellan konvergerande, men kanske 

som oftast motverkande:

Convergence therefore must be understood as both a top-down corporate-driven process and a 
bottom-up consumer-driven process. Media companies are learning how to accelerate the flow 
of media content across delivery channels to expand revenue opportunities, broaden markets 
and reinforce consumer loyalties and commitments. Users are learning how to master these 
different media technologies to bring the flow of media more fully under their control and to 
interact (and co-create) with other users. Sometimes, these two forces reinforce each other, 
creating closer, more rewarding, relations between media producers and consumers. 
Sometimes the two forces conflict, resulting in constant renegotiations of power between these 
competing pressures on the new media ecology. (Jenkins & Deuze 2008:6)

Vad jag vill skildra med denna ”konvergensförståelse” - vare sig det handlar om vad som  utmärker 

dramaproduktioner, eller vilket medieinnehåll som vidare görs utifrån själva kärntexten (och vilka 

som gör detta)  - ska inte heller förstås som någon anomali utöver det ”vanliga”. Också för en mer 

23 Slash är som nämnts en genre som vill skildra fiktiva karaktärer genom homoerotiska läsningar. Mycket fan fiction 
utifrån tv-serier görs för att utifrån fans läsningar djupare visa eller skilda dessa karaktärers sexualitet. Teman (som 
homosexualitet) ges sällan samma utrymme eller betoning i kärntexterna. (Jenkins 2006b)
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lokal, svensk kontext där man för det mesta ”ligger efter” konvergenskultur  ett grundläggande drag 

för en samtida medieförståelse, vilket Andra Avenyn om något visar på. Det är ett produktionssätt – 

transmedia storytelling - som man på brittiska BBC menar idag utgör mallen för hur tv, eller  

snarare all media, kommer att se ut och göras framöver (Perryman 2008). Vad jag vill göra anspråk  

på att skildra är att konvergens och dess uttryck är ett globalt fenomen och att en samtida  

medievärld är helt präglad av begreppen konvergens, globalisering och digitalisering.

Konvergenskultur uttrycker en förändring i inte bara för hur vi förstår medieproduktioner, utan på  

samma sätt hur vi tar del av och interagerar med medier. Utvecklingen av ”new medias” plattformar  

och tekniker – nästa generationers mobiltelefoni, trådlösa- och bredbandsuppkopplingar – kommer 

leda in i en tidsålder där vår interaktion med medier helt integreras in i våra vardagliga praktiker. Vi 

kommer befinna oss en i en värld där medier finns överallt (Jenkins 2006a: 16).

Denna samtidighet kommer inte innebära en process mot något slutgiltigt mål, universallösningen 

eller  någon ultimat hybrid medieform. Därför vill jag inte heller med denna uppsats försöka peka  

på slutet av denna process som en teknologisk syn på konvergens har för vana att göra, utan 

betrakta den som en långsamt gående, trevande process som framöver kommer påverka och 

förändra samtliga fält och områden knuta till människors mediepraktiker. Men utifrån de kulturella  

skiften som går att notera  kring hur den samtida medievärlden ser ut, vill jag ge min bild av vilka  

möjligheter som detta nya, och helt unika, tillstånd åtminstone potentiellt kan föra med sig.

Denna uppsats kommer att skildra konvergenskultur främst inom populärkulturens ramar, men som 

jag vill utveckla i denna studies slutkapitel ska dessa praktiker och färdigheter som konsumenter 

och fans utvecklar, uppburna av kulturell konvergens, inom detta område på samma gång förstås 

som en första ”lekfull” ingång till participatory culture. Som Jenkins menar har gränsdragning 

mellan populärkultur och övriga områden blivit alltmer diffus, och vad vi lär oss i vår interaktion  

med främst kommersiellt driven underhållning kan vi sedan applicera och använda inom andra fält  

(Jenkins 2006a: 246).

Konvergens ska i detta sammanhang inte ses som en fastlagd ”metod” för att betrakta det nuvarande 

tillståndet av medieproduktion och uppfattningen om mediepraktiker och -interaktion. Jag vill inte  

betrakta intermedial konvergens som en teknologisk utveckling där alla medieformer samlas och 

integreras i ett format som nästa genrations mobiltelefoner som Jenkins kallar ”the black box  

fallacy” (Jenkins 2006a: 13). Istället handlar det om en förändring vi bör betrakta som först och 

25



främst knuten till ett mediekulturellt paradigmskifte. Det är en förändring knuten till ett  

kommersiellt drivet innehåll och hur vi tar del av, hittar det, tolkar och skapar mening av det, och  

vad vi sedan efter den egna läsningen själva gör med det. Det är samtidigt en förändring som är 

beroende av synen på mediekonsumentens ”nya” roll som aktiv, både inom ramarna som sätts 

uppifrån men också utifrån synsättet på socialized media, och hur verktygen för att producera och 

skapa ett innehåll idag görs tillgängliga för alla. Denna normativa förändring kan inte heller förstås 

fristående från vad en medieprodukt idag är och konsumentens nya roll, oavsett om den rör sig 

inom de uppifrån satta ramarna, eller utanför dessa. Alla dessa aspekter, hur utopiska de än må låta,  

måste dock också betraktas utifrån mediekoncentration, maktstrukturer och synen på vilket 

deltagande och vilken delaktighet de ”nya” medieaktörerna kan tillskrivas, vilket präglar denna  

spänning och övergången från förståelsen för den gamla medievärldens regler till samtida 

konvergenskultur. En modell som skildrar dessa två olika ”historiska” tillstånd sett utifrån tillgång 

till att ta del av och producera medieinnehåll (utbud) är Andersons the long tail i nästa kapitel.

Jag kommer främst titta på konvergensprocessen som en kulturell empiri, vilket skiljer sig från hur 

man idag har för vana att betrakta uttryckssätten inom ”new media” som en främst teknologisk 

förändring. Lynn Spigel skriver om ”television studies” som idag alltmer bli ett studieobjekt 

förflyttat till fälten ”New media studies” och ”Visual culture” (Spigel, 2005:84). De egenskaper 

som konvergensmedier uppvisar ses alltmer som synonyma med ”new media”. Spigel menar att det  

visserligen finns en poäng att studera denna empiri inom fältet för ”new media”, då det vi ser idag 

är en pågående konvergensprocess hos tidigare åtskilda medieformer: ”to study them in isolation 

often overlooks not only the technological/industrial convergences but also the cultural 

convergences that take place among film, television, literature, music, and fine arts.” (Spiegel, 

2005:84). 

Men att helt förlägga tv-studier i detta fält innebär samtidigt risken att man helt osynliggör de rika  

traditioner hos medieforskningen som de brittiska etnografiska publikstudierna som bedrivits sedan 

slutet av 1970-talet (Wood, Taylor 2008). Jag ska återkomma till dessa framöver i uppsatsen. Faran  

i denna normförändring enligt Wood och Taylor är att den förutspår: ”epochal change across media 

culture. We would argue that they privilege change at the cost of continuity, and elevate technology  

over the culture of text and experience.” (2008:145)

Jag kommer nu till kapitel 3 där jag vill använda två teoretiska modeller eller ramverk på vad jag 

tagit upp hittills. Konvergenskultur är för mig ett samtida tillstånd som behövs förstås genom rätt 
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glasögon, något som en mer teknologiskt centrerad syn på fenomenet inte är förmögen till. Jag 

kommer att använda begreppen the long tail av Chris Andersons (2007), sociologen Manuel 

Castells supertext (Castell 1996:373) och James Lull superkultur (Lull 2001). Alla i viss modifierad 

mening, för att bättre kunna appliceras på hur jag vill skildra den samtida konvergenskulturen inom 

ramarna för denna uppsats.
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Kapitel 3: Teoretiska modeller för konvergenskultur

The long tail

Den första modellen jag vill applicera på konvergenskultur är Chris Andersons efterfrågekurva the 

long tail (den långa svansen på svenska). Den skildrar tillståndet i en medievärld där varor  främst  

konsumeras i digital form istället för fysisk. Vad händer när allting görs tillgängligt, när lager inte  

längre är begränsade av fysisk plats, utan när allt istället till en minimal kostnad kan lagras och  

distribueras digitalt? Anderson beskriver en samtid där allting får plats, alla kan hitta sina egna  

preferenser långt ifrån mittfåran av det kommersiellt styrda utbudet av ”bestsellers” som ända fram 

till nu dominerat våra medievanor. Från denna tidigare värld av knapphet där allt helt enkelt inte 

kunde få plats – det fanns inte tillräckligt många tv-kanaler för att visa alla tv-program – ser vi en 

samtid som bara kan förstås i termer av överflöde när distributionen av medieinnehåll numera sker 

via nätet (Anderson 2007: 31). Detta är som Anderson (och jag) menar en drastiskt förändring som 

skakar om hela medievärldens karaktär, och som naturligtvis får  påföljande konsekvensen.

I den tidigare ”hitkulturen” lades all ekonomisk tungvikt bakom några få storsäljare. Dessa utgjorde 

det dominerade, (mass)marknadsförda utbudet och var illa tvunget all leverera. Det uttryckte en 

värld där det som inte var en kassasuccé var en flopp. Detta skapade i sin tur också 

”fikarumseffekten” där människors kunde prata om samma program eller film eftersom utbudet var 

så pass begränsat till några få val. Anderson menar att det vi ser idag är istället virtuella fikarum 

som definieras utifrån gruppers gemensamma intressen istället för geografi. De uttrycker 

nischkulturens samtid, inte masskulturens, vilket egentligen bara är andra ord för att skildra slutet 

för tv-tablåns ”tyranni” (Ibid 2007:57)

Men innan jag ska försöka visa hur detta kan appliceras på den samtida konvergenskulturen, så låt  

oss först backa några år tillbaka till den medievärld som kunde förklaras genom ”fikarumseffekten”, 

alltså innan internet och plattformar för digital mediedistribution hade hunnit etableras och den 

relaterade tekniken var betydligt mer begränsande än hur den ser ut idag. Det är en värld där ingen  

skulle förstå ordet ”youtube”, och där man aldrig kunnat drömma om att internetanvändningen 

skulle se ut så som det gör idag. Det är inget jättekliv vi måste göra bakåt i tiden, om vi bara minns  

mitten på 90-talet, den hatade 56k-modemuppkopplingens tid, så är det en plats så bra som någon 

att börja på.
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Den tidigare ”fikarumseffekten”

The long tail eller den långa svansen var då inte alls lång, i stort sett obefintlig. Anderson 

efterfrågekurva utmärks av ett medieutbud rangordnat efter popularitet: y-ledet (den lodräta skalan)  

anger hur stor publik en medieprodukt har, och x-ledet (vågräta) anger antalet medieproducenter  

eller skapare av någon form av innehåll. Kurvan läses från vänster till höger som en vanlig graf och  

modell. Kurvan präglas också av vad Anderson kallar 80/20-regeln – att 20% av det tillgängliga  

utbudet står för 80% av försäljningen (eller i detta fall av konsumtionen av det totala  

medieinnehållet, notera att detta uttrycker en tid innan digitalisering) (Ibid. 2007: 18). Det första 

som slår en när man försöker föreställa sig en sådan kurva är att den börjar högt upp (y-led) och blir  

enormt kort (x-led), av den enkla anledningen att det då naturligtvis bara fanns ett begränsat antal  

medieföretag och distributörer som levererade medieinnehållet. Dessa hade därför istället hög 

popularitet och tittarsiffror. Det är egentligen ingen kurva utan mer en stapel där toppen av kurvan,  

”huvudet”, utgör de få aktörer som driver hitkulturen. När antalet medieföretag tar slut på x-axeln 

dör också ”kurvan” direkt. Det är en kurva som är utmärkande för ett medieutbud av knapphet och 

driven av ekonomiska intressen. Den förklarar också varför människor med helt skild kulturell 

identitet och ursprung kunde samlas i ett geografiskt rum och ändå hade ett medieinnehåll som 

minsta (och enda) gemensamma nämnare att prata om.

Men vad är det då som händer i en mediesamtid där i stort sett alla kan publicera sig och nå en  

publik, när alla idag om än naturligtvis inte på lika villkor kan titulera sig som producenter? Där det 

innehåll som finns i kurvans huvud inte längre bara betraktas som konsumtion, utan också idag 

som ett kapital man anser är till för att skapa vidare på, som utgör delar av de menings- och 

identitetsskapade praktikerna som utgör populärkulturen. Den fankultur som fanns i den ovan 

skildrade eran var hänvisad till gräsrotsrörelser, vars uttryck var förvisade till fysiska medier med 

starkt begränsade geografiska och ekonomiska möjligheter att distribueras och nå ut till en publik 

(Anderson 2007, Jenkins 1992, 2006b, Jenkins & Deuze 2008). Den samtida konvergenskulturen 

har helt ändrat förutsättningarna för denna spelplan. Nu använder Anderson aldrig konvergens, 

vilket är viktigt att betona, men i min läsning av den samtida digitala medievärld han beskriver är  

det precis konvergenskultur han skildrar, men istället främst skrivet utifrån ett företagsekonomiskt  

perspektiv.
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Utsträckt samtidighet och de nya, virtuella fikarummen

Men låt oss alltså nu applicera the long tail på det samtida tillståndet för konvergenskultur, men 

med ett par mindre modifieringar. Det är egentligen ingen efterfrågekurva som detta handlar om.  

Namnet är för mitt syfte missvisande och jag vill hellre likna den för en tillgångskurva som 

beskriver en utsträckt samtidighet. Det vill säga att kurvan visar den oändliga mängd medieinnehåll 

vi kan hitta och ta del av i den samtida konvergenskulturen som symptomatiskt för ”de tidigare  

tittarnas” helt nya handlingsutrymme. Y-ledet beskriver fortfarande antalet tittare eller hur populärt 

ett medieinnehåll är, och x-ledet visar utbudet, alltså hur stort innehåll (mångfald) som vi idag kan 

ta del av. Detta är en kurva som skiljer sig markant från den som uttrycker en ”hitstyrd” medievärld  

som är nödvändig för ”fikarumseffekten”. Det första som slår en är att kurvans svans är betydligt 

längre än den som beskriver hitkulturen, den är faktiskt oändligt lång (därav namnet the long tail). 

Det är naturligtvis inte konstigt om man tänker efter eftersom alla människor som var förvisade till  

ett fikarum för att ta del av andras och återge sina egna åsikter kring vad man sett på tv kvällen 

innan (medier har alltid haft en social funktion), nu istället ges alla dessa nya plattformar och 

verktyg att själva publiceras och visa upp sig på. Vad vi ser i den långa svansen är ”The people 

formarly known as the audience” (Jenkins & Deuze 2008:9) som visar upp en samtida  

konvergenskultur som utgör nischerna. Vad vi ser är ett medieinnehåll som skapas av fankultur, hur 

virtuella fikarum bildas, utökas och hittas av likasinnade utifrån intresse och identitet snarare än  

geografi.

Villkoren för skapandet eller syftet är också ett helt annat än vad som dominerar i kurvans huvud. 

Här handlar det inte om ett främst ekonomiskt intresse, det är snarare så att de flesta röster vi hittar  

”här nere” vet att de inte någonsin kommer tjäna pengar på denna ”verksamhet”. Det är den främsta 

egenskaper som skiljer de innehållsproducenter som finns i kurvans huvud respektive svans. I 

svansen motiveras människor ”att skapa av andra orsaker – de vill uttrycka sig, ha kul,  

experimentera och så vidare” (Anderson 2007: 95) Man gör det för rykte och anseende, det är ett  

sätt att visa upp sig och vad man kan producera. Synen på det kulturella ägandet här ”nere” är också 

annorlunda än i huvudet. Fildelning och nedladdning av det innehåll man själv producerat ses inte  

som brott mot upphovsrätten utan istället som marknadsföring och enkla sätt att nå ut med den egna 

produkten (Ibid. 2007: 96). Det är en samtida konvergenskultur som handlar om ett kollektivt 

samarbete och produktion, en era där medieinnehåll alltmer görs av amatörer och frivilliga. 

Fenomenet wikipedia är ett exempel på ett kollektivt skapande av ett innehåll som inte görs i ett  

vinstdrivande eller egennyttans intresse (Ibid. 2006: 75). Det är samtidigt mycket mindre som står 
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på spel här och är för de flesta en första ingång till att skapa ett eget innehåll – som jag menar i stor  

utsträckning sker utifrån interaktionen med populärkultur - och nå ut till en publik.

Det är här som vi hittar den fan fiction produktion som skrivs av fans och uttrycker den fandom och  

meningsskapande som seriella dramaserier i likhet med Andra Avenyn vidare generar. På sidan 

fanfiction.net går det att söka bland och läsa tusentals verk (antalet anges inom parentes) skrivna 

utefter amerikanska dramaserier som One Tree Hill (9 620), Supernatural (19 001), och Buffy the  

Vampire Slayer (33 552).24 Det skulle delvis vara en korrekt tolkning att mena att all fan fiction 

produktion omkring Andra Avenyn återfinns här nere. Jag menar delvis att den utgör ett led i 

”structured interactivity” (Brooker 2001, 2003) då den skrivna fan fiction jag nämnt hittills utefter  

Andra Avenyn gjorts inom de av SVT utsatta ramarna för hemsidan. I den bemärkelsen – sett utifrån 

plattformen för publicering och vems röst detta förmedlar – kan man också hävda att detta innehåll 

hör hemma i kurvans huvud. Som jag tagit upp uttrycker medieinnehållet i kurvans huvud och 

svans helt olika villkor och synsätt vad gäller kulturellt skapande och produktion.

Men när innehållet hittas i svansen betyder det också att det har en betydligt mindre publik än det  

innehåll som finns i kurvans huvud – den grundläggande egenskapen för svansen. Produktionen i 

kurvans huvud görs främst i vinstdrivande syfte och kan utnyttja de etablerade medieföretagens  

ramverk och infrastruktur för massmarknadsdistribution och -produktion. Men utifrån synsätten för 

en samtida konvergenskultur kommer detta förhållande mellan huvud och svans också att förändras. 

Det gör det antagligen redan nu. ”När produktionsmedlen är tillgängliga för alla blir alla  

producenter” (Anderson 2007:95) och den aktiva mediekonsumenten som vi ser idag, söker utifrån 

eget intresse och preferenser efter innehåll långt bortom vad som erbjuds av ett tidigare hitstyrt 

utbud. Vad jag vill argumentera för är vad den normativa förändring den kulturella konvergensen 

innebär, hur den inte bara påverkar utbudet av medieinnehåll, utan också i längden förändrar denna 

kurva. Den utsträckta samtidigheten kan allt mer komma att liknas inte vid en kurva utan mer vid  

en horisontellt dragen linje, där det varken finns någon huvud eller svans, istället bara ett innehåll  

eller utbud.

Det kollektiva skapande som sker i svansen och dess värdegrund kan som normativ förändring 

påverka kurvan som helhet vilket är något jag kommer återkomma till på slutet av uppsatsen. Det är  

en förändring som kommer kräva en mediekritisk och engagerad medie(medborgare) men jag vill  

hellre se all potential som finns i denna samtid, än bli cynisk inför den massmarknadsproduktion 

24 Fanfiction.net har besökt under november 2008.
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som fortfarande idag dominerar medieutbudet. I denna bemärkelse instämmer jag med Henry 

Jenkins syn på sig själv som ”critical utopian” när det handlar om vad vi själva kan göra med 

medieutbudet och de för oss tillgängliga verktygen (Jenkins 2006a: 248).

Den samtida supertexten och superkulturen

Den andra modellen jag vill använda för att applicera på den samtida konvergenskulturen utgörs av

Manuell Castells's supertext och James Lull's superkultur.25 Det är två begrepp som visserligen ska 

förstås mindre som modeller och mer som ramverk, inom vilka samma förhållningssätt ryms för  

den samtida konvergenskulturen som jag tagit upp tidigare. Jag vill mer använda de som kulturellt 

färgade glasögon som hjälper oss förstå de normativa förändringar som går att peka på idag. Lulls 

superkultur är på sätt och vis samma uttryck som vad jag menar kan bli nästa fas i ”den långa  

svansen”, nämligen att svansen löser upp kurvans huvud och vad vi ser är samma kulturella 

produktion som liknar en utsträckt samtidighet. Där ett kulturellt skapande och vårt interagerande 

med medieformer utgör en så pass naturlig och självklar del av våra vardagsliv att vi därigenom  

”löser upp” alla föreställningar om mediekonsumtion och -produktion, producent och konsument. I  

våran användning av medier har vi idag, om man skruvar åt Lull's tankar något varv till, samtidigt  

dekonstruerat medieanvändningen. Det är inte längre meningsfullt att i traditionell bemärkelse tala  

om medieanvändning, -konsumtion eller -produktion eftersom samtliga av dessa aspekter 

integrerats och naturaliserat så pass mycket i övriga vardagliga aspekter av människors vardag. På 

samma vis blir det oviktigt att förstå människors praktiker online utefter hur många timmar man  

spenderar uppkopplad, då samtida teknik och infrastruktur tillåter ett tillstånd av ett ständigt 

varande online och därigenom naturaliserad interaktion med olika mediepraktiker. Det är idag så  

pass självklara aspekter av vardagen för många att ett förhållningssätt där de betraktas som 

fristående från övriga naturaliserade handlingar i människors vardag, inte längre kan ses om  

meningsfullt eller givande.

Supertexten eller superkulturen när man skruvar åt dess innebörd några varv till, innebär samtidigt  

upplösningen av sig själv. Den uttrycker istället en samtid som bäst kan förstås utifrån vilka roller 

människors vill anta utifrån det egna syftet och behovet. Inom det akademiska fältet får detta också 

konsekvenser då diskursivt och socialt skapade gränsdragningar mellan tidigare traditionellt åtskiljt 

betraktade roller som förhållandet mellan producent och publik, men som Johan Fornäs menar även 

mellan medieformer – och hur de studeras - (2008:898), också måste omvärderas. Jag ska 

återkoppla tillbaka till detta efter att jag redogjort för dessa båda begrepp här nedan.

25 Supertext och superculture på engelska
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Låt oss först backa tillbaka till Castells's definition av en supertext från 1996. Den handlade om att 

när verkligheten och fiktionen gick samman skapades en ny text. Castells illusterar detta genom tv-

serien Murphy Brown från 1992 där man i seriens dieges använde ett inspelat tal av den dåvarande 

konservativa amerikanska vice-presidenten Dan Quayle, som fördömde seriens huvudkaraktär 

Murphy Brown (spelad av Candice Bergen) för att hon som ogift karriärkvinna planerade bli  

förälder.26 I fiktionen rymdes och blandades alltså två texter – den ”egna”, och den ”inlånade”  

texten från verkligheten som var en kommentar angående vad som utspelats i fiktionen. Castells 

menade att när dessa två texter ”möttes” hade en ny text eller en supertext skapats.

Att ett medieinnehåll skapar uppståndelse i verkliga livet är nu inget nytt, men att det senare ”gick  

tillbaka” in i det fiktiva narrativet var något dittills ovanligt (Castells 1996: 373). Castells 

betraktade ett sånt textinnehåll som något nytt för sin samtid (vilket det också var), men såg det inte 

ur ett större perspektiv, utan Castells konstaterar att dessa ”texter” idag görs rutinmässigt av den 

amerikanska underhållningsindustrin. Det skulle på sätt och vis vara som att göra en narrativ analys  

av exempelvis Andra Avenyn och konstatera att inslag från verklighet fanns med, men aldrig bry sig  

om att tolka den vidare implikationen av detta. Supertexten måste alltså förstås i sitt sammanhang - 

vad den visar. Vi skulle här delvis utifrån exemplet för Murphy Brown kunna peka på en sorts 

marknadsföring, men det skulle ändå bli svårt att helt kunna hävda att det gör rättvisa för att skildra 

intermedial konvergens, utifrån en tendens av konsumtionsbaserad produktplacering. Jag vill 

snarare betrakta detta exempel som ett förstadium till hur dessa uttryck ser ut idag när innehållet hos 

olika medieformer konvergerar inom en produkt, men samtidigt vore det fel av mig att mena att 

man måste vara så pass ”konspiratoriskt” lagt att all konvergens ska betraktas i ett kommersiellt 

drivet syfte ”uppifrån”. Vad detta exempel utifrån mitt förhållningssätt till konvergenskultur 

illustrerar, är hur ett medieinnehåll som tidigare varit ”uppdelat” på olika plattformar utan  

innebördes relation, nu har kunnat konvergera till en ”ny” text. För mig och för syftet med denna 

studie är det viktigt att betona att Castells supertext uttrycker just  intermedial konvergens även om 

Castells aldrig nämner denna term. Han nämner aldrig att andra aktörer än 

”underhållningsindustrin” skulle kunna skapa supertexter – vilket i kontext av 90-talet naturligtvis  

också är förståeligt. Jag ska nu utveckla detta vidare genom att gå in på James Lulls term  

superkultur (Lull 2001).

James Lull betecknar Castells's supertext som symptomatisk för ”the communication age” och 

26 Castell menar att denna händelse ökade populariteten för tv-serien och att det omoderna konservativa synsättet på 
kvinnans roll var en bidragande faktor till att George Bush Sr. i presidentvalet samma år inte blev omvald. 
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inramar den inom superkulturen, en term med akademiska föregångare i fältet för cultural theory 

(Lull 2001:133f).  Lull menar att superkulturer ”draw from the entire range of cultural resources,  

including universal values and imported international materials, civilizational and national cultures,  

and the more geographically proximate regional influences and local circumstances that make up  

the most mundane features of everyday life” (Lull 2001:138). Superkulturen måste främst förstås 

som ett globalt fenomen där kulturen fortfarande ses som en samhörighet (community) men nutida  

teknologier för kommunikation, alltså ”new media”, förändrar naturen och kärnan för en – 

diskursivt skapad – förståelse för kultur och kulturproduktion. Den uttrycker en förhållning till ett 

kulturutbud som nu görs tillgängligt från det lokala till det avlägsna, men att det nu personaliseras 

efter läggning och erfarenhet. ”Supercultures are customized clusters […] of personal relevance - 

intricated cultural multiplexes that promote self-understandning, belonging and identity while they  

grant opportunities for personal growth, pleasure, and social influence.” (Lull 2001: 132). 

Ramverket för superkulturen och dess texter (det kulturella utbudet) utgörs av en globaliserad 

samtid där tillgången till ”new media” och det kreativa skapandet numera inte längre är begränsad 

till ett fåtal aktörer. Supertexter kan idag skapas rutinmässigt ”by folding various cultural fragments 

and narratives into media productions”, men det är numera inte bara den amerikanska 

kulturindustrin som har de nödvändiga verktygen för att göra de (Lull 2001: 134).

Superkulturen uttrycker ”the reflexive mixing of various realities [...] in the same discourse” och 

ska förstås som denna nya blandning av ”cultural fusion”, sampling och skapande i en remix-kultur 

(2001:134). Detta normativa skifte förlägger platsen för ”cultural programing” bort från 

institutionen, och istället till individen, gruppen och växande ”virtual cultures”. Dessa praktiker har  

således allt mer kommit att integreras in i människors vardagsliv och sker rutinmässigt: ”The 

technological and symbolic conditions that give rise to supercultural construction emphasize the 

motivated ambitions of people as intiatiors and creators of cultural experience through 

communication processes [...]”(Lull 2001:135). Individen är nu istället ”a cultural programmer”,  

inte någon ”cultural member” ”audience member” eller konsument (Lull 2000:268, Lull 2001).

Men som Lull menar kan detta skapande och produktion inte enkom förstås inom fältet för  

”industrial pop culture production” (ungefär populärkulturen), utan utgör färdigheter som präglar 

och får betydelse för övriga aspekter av människors vardagsliv. ”These creative exercises produce 

possitive outcomes for their 'authors'. They represent complex cultural applications of 'symbolic 

power'” (Lull 2001: 134).
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Både Castells's och Lull's texter är intressant läsning men dom kan ändå inte fullt ut ge rättvisa åt att  

skildra denna samtid, utan måste främst läsas i en kontext som skildrande av sin egen, även fast 

Castells's supertext ”bara” kan dateras tillbaka till mitten av 90-talet. För denna uppsats syfte blir

det alltså nödvändigt att skruva åt dom lite extra och utifrån samtida konvergenskultur se hur de kan 

användas. Därför valde jag i detta stycke att börja med att skildra ”kärnan” i vad de säger om en  

samtida medievärld och dess praktiker. Superkulturer, utifrån mitt synsätt på den samtida 

konvergenskulturen, utgör denna blandning av olika egenskaper hos medieinnehållet och de nya 

rollerna som ”alla” genom ”new media” idag ges möjligheten att träda in i. Supertexten är alltså  

egentligen upplösningen av de tidigare föreställningarna kring vad vi kunnat göra inom ramverket  

för dessa praktiker. Det är upplösningen av de roller – producent konsument - vi tidigare betraktat  

som givna och självklara. 

På sätt och vis uttrycker begreppen konvergenskultur, the long tail, supertext och superkultur 

samma förståelse för den samtida mediekulturen, men att jag valt att inte slå ihop allt i en klump  

under samma rubrik handlar om att jag vill visa upp denna samtid från olika vinklar och positioner. 

Risken känns överhängande att göra det hela för oöverskådligt, och i slutändan inte säga någonting 

alls om allt bakades ihop. Med detta kapitel har jag velat visa på andra förhållningssätt som jag 

menar är påtagliga för hur vi kan förstå och betrakta en samtida konvergenskultur – även fast detta 

begrepp inte används av varken Anderson, Castells eller Lull.

M e d the long tail ville jag visa på och konkretisera skillnaden och egenskaperna mellan det 

medieinnehåll som finns i denna modells huvud respektive svans, för att förtydliga den nu 

kommande indelningen i två kapitel som kommer behandla dessa två spår respektive. Med 

supertext och superkultur ville jag visa på den upplösning som skett mellan dels tidigare och 

diskursivt skapade förställningarna om åtskilda medieformer och -innehåll, men likväl på samma  

gång mellan rollerna producent och konsument. Den samtida superkulturen visar för mig, och för  

syftets skull med denna studie, denna samtida ”gränsupplösning” där allt idag konvergerar.

Den term jag även fortsättningsvis främst kommer använda mig av är  konvergenskultur och inom 

denna inrikta mig på de två spår jag tidigare redogjorde för: intermedial och kulturell konvergens. 

Jag kommer nu i följande två kapitel ur ett medieteoretiskt och -historiskt perspektiv ge bakgrunden  

till och skildra intermedial konvergens och dess samtida empiri.
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Kapitel 4: ”The industry of massculture”

Disposition

I detta kapitel kommer jag göra en historisk förankring till medieteorier som ger en grundläggande  

skildring och bakgrund till de tendenser och egenskaper för samtida intermedial konvergens som  

behandlas i kapitel 5. Jag kommer börja med Frankfurtskolan och deras modell ”critical theory”.  

Frankfurtskolan utgjorde de akademiska efterträdarna till den tyska intellektuella traditionen som  

kunde spåras tillbaka till upplysningstänkandet, och jag kommer göra en kort historiskt tillbakablick  

till deras akademiska och intellektuella föregångare, för att ge en tydligare förståelse för  

Frankfurtskolans historiska, och starkt marxistiskt påverkade sammanhang. Som historisk bakgrund 

och akademisk kontext till Frankfurtskolans kommer jag kortfattat att redogöra för Karl Marxs syn 

på arbete och kapital, den tyska sociologen Max Webers syn på samhället som allt mer byråkratiskt 

och rationaliserat, och den marxistiska filosofen Georg Lukács's syn på vad detta tillstånd vidare  

skapar eller leder till.

Mellankrigstidens Tyskland: Frankfurtskolan

I spåren och eftervågorna av ett för den europeiska kontinenten förödande krig grundades Das 

Institut für Socialforschung27 i Frankfurt 1923. Även om det formellt sett var bundet till Frankfurts 

Universitet, fick Institutet forskningsanslag och hade etablerats via resurser från främst 

privatpersoner med anknytningar till de verksamma frontfigurerna vid Institutet. Merparten av 

huvudpersonerna vid Institutet kom från välbärgade familjer, vilket gjorde att den bedrivna 

forskningen och den akademiska disciplinen kunde verka i stort sett autonomt från universitet i 

övrigt. Institutet leddes fram till 1929 av Carl Grünberg, ett idag relativt okänt namn i akademiska  

sammanhang, som efter avlagd professur vid Wiens universitet och efterföljande förflyttning till  

Frankfurt, blev den första ”öppet” marxistiska tänkaren att inneha ett säte vid ett tyskt universitet. 

(Held 1980:29).

Den bedriva forskningen vid Institutet sedan Max Horkheimer tagit över ledningen 1930, brukar 

inramas under samlingsnamnet Frankfurtskolan (Frankfurter Schule). Detta var i sig inte en ”skola”

i ordets traditionella bemärkelse, utan samlingsnamnet för den verksamhet som bedrevs utefter de  

verk och texter ”skolans” frontfigurer producerade.28 De vid institutet verksamma huvudpersonerna 

utgjorde en grupp av tyska, judiska intellektuella vilka såg sig själva som arvtagarna till 1700-talets  

27 Institut of Social Research
28 De producerade texterna och verken skrevs främst på tyska även efter att man tvingats lämna Tyskland och 

institutets verksamhet förlagts till USA. Jag kommer dock genomgående (för begriplighetens skull) använda mig av 
den engelska översättningarna när jag citerar från deras verk.
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upplysning och den tyska intellektuella och filosofiska traditionen från bland annat Karl Marx, 

Emanuel Kant och Hegel (Scannell 2007:34-35). För att förstå ”kärnan” i Frankfurtskolans 

forskning menar jag att den finns en poäng med att ge en kort historisk bakgrund till denna tid. Jag 

vill börja med att göra en kort tillbakablick som innefattar en tysk akademisk historik och tradition, 

som lättare kan sätta Frankfurtskolans bedrivna verksamhet i sitt historiska sammanhang.

Frankfurtskolans historiska kontext och akademiska föregångare

De sociala och politiska efterverkningarna från första världskriget, som allra främst i det tyska

samhället skulle göra sig påminda - då landet hölls som huvudansvarig för krigsutbrottet - kom 

också ur ett akademiskt förhållningssätt att innebära behovet av en förändrad teoretisk modell för att  

förstå det moderna samhället, och de förändrade villkoren för den moderna människan. Att kunna 

identifiera dessa förändringar och nya förutsättningar skulle visa sig vara av högsta intresse för ett 

institut som bedrev just socialforskning. (Scannell 2007: 33) Framväxten, alltsedan den industriella 

revolutionen, av fabrikens arbetskrav och orättvisa villkor, visade på industrialismens 

(kapitalistiska) produktionsformer och förhållande mellan kapital och arbetskraft (Scannell 2007:  

32-34). Dessa blev naturligtvis också som mest påtagliga för just krigsindustrin i alla länder 

inblandade i det första världskriget.

Den första, och för vår samtid kanske fortfarande största, politiska och filosofiska tänkare att 

identifiera och peka på detta nyuppkomna tillstånd var Karl Marx (1818-83). Marx menade att 

människan i sin essens är av social natur, en flockvarelse, och att detta tillstånd visas och 

reproduceras i hennes grundläggande förmåga att kunna skapa. De av människan skapade och 

uppkomna artefakterna förmedlar denna sociala relation mellan alla medverkande. Detta uttrycker  

människans ursprungliga natur. Men de för Marx samtida industriella produktionsformer, hade 

lämnat människans grundläggande natur bakom sig, och utgjordes istället av ett tillstånd av  

kapitalistisk produktion, vars kärna utmärktes av en ”varufiering”; ”a world of things”. Människans 

ursprungliga essens minskar proportionellt med ökningen av det kapitalistiska tillståndet som inte 

bara reproducerar varufiering utan också själva arbetet. Marx term alienated labour uttrycker denna 

förändring där relationen mellan människor är direkt beroende av utnyttjande och exploatering.  

Denna normförändring där människans produktion under kapitalistiska villkor numera endast 

värderar det producerade och alienerar människa från det hon skapat och dess villkor, kallar Marx 

för commodity fetishism; vilket kan översättas till detta dyrkande av en (materiell) värld bestående 

av ting. (Scannell 2007:37-40).
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Den tyska sociologen Max Weber (1864-1920), generationen efter Marx, menade att den moderna 

världen var tvungen att förstås som en alltmer byråkratiserad och administrerad värld, där allt som  

inte kan beräknas rationellt saknar betydelse. Det som inte kan ha någon plats i denna värld är  

samtliga aspekter av människans ursprungliga natur som känslor (irrationella): detta tillstånd  kallar  

Weber instrumental reason. På samma vis skildrar detta förlusten av människans förståelse för 

världen som en levande identitet, hennes ursprung i samspel med naturen, tron på gudar och det 

magiska. Detta kallade Weber för disenchantment (ung. avmystifiering) som konsekvens av 

upplysningstänkandet som öppet ”föraktade” allt som inte kunde förklaras genom vetenskapen.  

Modern vetenskap betraktade världen som död materia för att analyseras och förklaras. Weber 

menade att ju mer vi lär oss om världen (kunskap), desto mer förlorar vi vår förmåga att förstå 

världen (det ”magiska” och det ursprungliga tillståndet). Om Marx analyserade fabrikens villkor,  

handlade Webers empiri om själva staten och det moderna samhällets politiska struktur. Dessa 

byråkratiska strukturer hade, oåterkalleligt menade Weber, etablerats som de dominerade och 

kontrollerande mekanismerna i den moderna världen. (Scannell 2007: 40-42)

Slutligen ska den marxistiska filosofen Georg Lukács (1885-1971) nämnas som i sin essä 

”Reification and the consciousness of the proletariat” från 1923 genom Marx och Webers teorier 

ställde sig frågan hur denna utveckling mot en ”tingens värld” påverkar ”the whole outer and inner 

life of modern societies” (ibid. 2007:43). Det verkade för Lukács som att denna process hade 

kommit att påverka hela samhället som sådant och att ”the commodity [is] now 'the universal 

category'[...]”. Denna utveckling kunde ”attackera” alla aspekter av samhället och gick bortom det  

arbete där kapitalismen främst förtrycker arbetaren. Den rationaliserande arbetsprocessen som 

gällde för samhället som helhet (Weber) eller en mekanisering, leder också vidare till en  

fragmentering, inte bara av det manuella arbetet (Marx) utan också det intellektuella. Det är inte 

längre bara den fysiska världen som ”ägs” av denna varufiering, utan processen tar över det mentala  

arbetet som fragmenteras och alieneras. Lukács sammanfattar denna utveckling med slutsatsen att 

vad vi kan se är ”the destruction of any possibility of understanding life or the world as a whole” 

(Scannell 2007:44).

Detta tänkande som skildrar en utveckling mot en främst systematiserad, mekanisk reproduktion av 

varor och en ”tingens värld”, och som därigenom även urholkar människans mentala, intellektuella 

potential och kritiska tänkande (Adorno 1991),  utgör en teoretisk bas som i nästa kapitel kommer 

applicera på hur vi ska förstå det samtida medieinnehåll som produceras ”uppifrån”  (intermedial 

konvergens). Detta utgör den teoretiska grunden för en kommersiellt driven utvecklingen mot en 
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samtida varufieringskultur, och som är grundläggande för vad som skulle komma att utgöra 

Frankfurskolans syn på sin samtida och vad skulle namnge som ”the culture industy” (Adorno 

1991)

Critical Theory och den sociala frågan

Den ovan redogjorda, och naturligtvis starkt marxistisk dominerande, intellektuella tradition  

Frankfurtskolan slöt sig till, kom att prägla de neomarxistiska akademikernas tillvägagångssätt för 

att ta sig an de nya uppstådda levnadsvillkoren och förutsättningarna för den samtida människan, 

vilket man menade utgjorde den ”sociala frågan” i mellankrigstidens Tyskland. Man tog på sig  

”ansvaret” att utarbeta en teoretisk bas för detta övergripande tillstånd i syfte att identifiera, förklara  

och avslöja ”vad” det moderna samhället drabbats av, och som gavs – det talande namnet – critical  

theory. (Scannell 2007:33-34)

Critical theory, en närmare förklaring av begreppet är på sin plats, utgjorde aldrig en tydligt 

presenterad och definierad teoretisk hypotes som Horkheimer och hans kolleger ville bevisa eller  

försvara: ”it indicated [instead] a shared critical attitude to contemporary social life which members  

of the Institute thought of as fundamentally contradictory and antagonistic” (Scannell 2007:33f). 

Man försökte förklara och teoretisera varför i spåren av 1700-talets upplysning (The 

Enlightenment), dess potential istället hade vänt mot sig själv. Det moderna samhällets var istället,  

som man betraktade det, baserat på lögner och det systematiska bedragande av folket (massorna), 

vars öde betraktades som ödet för samhället i stort. Det moderna samhället om något visade på 

dessa nya sociala villkor eller just ”den sociala frågan”. Frankfurtskolan kom att betrakta denna som 

en fråga rörande det ekonomiska och politiska öde hos massan, vars fattigdom och utnyttjande 

gjorde sig påmint även hos institutets grundare. Den främsta teoretiska uppgiften så som 

Horkheimer såg det, var att utveckla en analys av ”the workings of society as a whole in order to 

account for its failure to deliver in practice the values it professed” (Scannell 2007:35). Critical 

theory, en bara i sig fascinerande men aldrig ”färdig” modell, kan inte ges rättvisa i denna 

masteruppsats, utan jag kommer framöver att inrikta mig på vad Frankfurtskolan senare skulle kalla 

för – och för denna uppsats högst relevanta teoretiska grundpelare -  ”kulturindustrin”. Kulturen och 

dess produktion och betydelse för det moderna samhället var vid denna tidpunkt mycket mindre 

synlig än hur detta fält studeras idag, och denna akademiska disciplin skulle få ett starkare fotfäste 

först i och med efterkrigstiden och den senare hälften av 1900-talet. (Scannell 2007:35)
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Dialectic of Enlightment: masskulturens framväxt och kulturindustrin 

Som nämnt ovan skulle tiden före det första världskriget och dess skifte mot allt mer kapitalistiska  

produktionsformer och därefter uppstådda sociala villkor, för västvärlden komma att innebära en 

radikal brytning mot tidigare gällande normer och värderingar som innefattade samtliga aspekter av 

samhället. Detta gällde inte minst förståelsen för ”kulturen” där dess etablerade innebörd allt mer 

skulle börja problematiseras under de nya produktionsvillkoren.

Paddy Scannell skildrar denna period där ”consumer capitalism” under 1920- och 30-talet fick 

fotfäste i Europa och Nordamerika. En konsumtionstrend främst avsedd för hemmabruk innefattade 

en mängd områden av kultursfären: från konst och litteratur till musik. Hand i hand med denna 

utveckling gick också utbyggnaden av helt nya former för kommunikation (radio och telefonen) och 

en bärande infrastruktur som gjorde att gemene man kunde ges tillgång till och uppleva det  

moderna samhällets tekniker. Massunderhållningen blev på samma gång en myntad term i och med 

biografens och skivbolagsindustrins framväxt. Jag nämnde ovan den ”sociala frågan” som för 

Frankfurtskolan var fundamental för att identifiera det moderna samhällets öde, något som drabbat 

hela folket eller massan. På samma gång verkade det nödvändigt att förstå dess ”öde” som 

mottagare under en alltmer växande kulturindustri, som uttryckte ett samhälle påverkat av just 

”masskulturen” (Scannell 2007:36)

Under 1940-talet började Frankfurtskolan behandla fenomenet masskultur efter att Institutet 

tvingats förlägga sin verksamhet till Los Angeles - ironiskt nog just Hollywoods och 

kulturindustrins ”hjärta” (Scannell 2007:37). Detta efter att merparten av huvudpersonerna tvingats 

eller valt att lämna Tyskland efter 1933, som konsekvens av Adolf Hitlers maktövertagande och 

påföljande stegvisa avveckling av demokrati och yttrandefrihet. De förändrade förutsättningarna för  

kulturen i och med den manipulerande agendan hos totalitära regimer, och chocken av att utvandra 

till USA för att där uppleva Hollywoods underhållningsindustri - som helt saknade europeiska 

motsvarighet – visade för huvudpersonerna vid Institutet att det var nödvändigt att utveckla en  

modell för hur dessa aspekter  påverkat samhället som helhet (Held 1980: 78).

Man menade att ”society expresses itself through its cultural life and cultural phenomena contain 

within themselves referens to the socio-economic  whole” (ibid 1980: 77) Ett samhälles kulturutbud  

eller -sfär kunde alltså inte förstås åtskild från övriga aspekter av vardagslivet och man strävade 

efter att utveckla ”a theory of culture” som enligt Adorno och Horkheimer skulle innefatta 

”reference to the processes of production, reproduction, distribution, exchange and consumtion” 
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(ibid 1980: 78) En sådan teori skulle aldrig dock färdigställas - vilket man inte heller föreställde sig  

(ibid 1980: 78). Oavsett att ett enormt åtagande som ”critial theory” inte fullbordades,  författades 

en avsevärd mängd texter om vad som ”drabbat” och manipulerat dessa aspekter av samhället som 

helhet. Jag kommer här nedan främst inrikta mig på Frankfurtskolans huvudverk Dialectic of  

Enlightment29 och kapitlet ”The culture industry: enlightment as mass deception”. Verket skrevs av 

de två mest berömda namnen förknippade med Frankfurtskolan, Theodor W. Adorno och Max 

Horkheimer, och detta verk anses oftast vara det mest betydelsefulla och representativa för ”skolan”  

(Held 1980:90).

Verket, skrivet mitt under andra världskriget, kan läsas som någon slags illustration av vad Adorno 

och Horkheimer ville skildra i boken: nämligen att upplysningstanken hade vänt mot sig själv och  

inneslöts nu istället av mörker. (Scannell 2007:37) Tvärt emot all potential det moderna samhället  

burit med sig, hade utvecklingen istället resulterat i att mänskligheten sjunkit ner i en ny sorts 

”barbari” (Adorno & Horkheimer 1944). Fascism och intolerans hade hittat nya fotfästen i flera 

länder i Europa under 1930- och 40-talet, och den första hälften av 1900-talet hade, trots 

modernitetens språk om upplysning och bildning, varit det blodigaste under hela människans 

historia. Denna tidpunkt för skrivandet av Dialectic of Enlightment skulle samtidigt för de tyska 

judiska intellektuella i landsflykt visa sig vara den kanske allra mest cyniska och grymmaste 

”sanning” för alla akademiska och historiska kontexter: det för Dialectic of Enlightment högst 

påtagliga inneslutande mörker av förnuftet som upplysningstanken tvärt emot sin egen natur skapat, 

i form av det pågående kriget borta på den europeiska kontinenten, hade också utmynnat i den 

nazistiska ideologins systematiska och industriellt storskaliga utplåning av den europeiska 

judendomen. 

Jag vill betona att det från början inte rådde fullständig klarhet eller intern enhet i vad som 

egentligen innefattades med begreppet kulturindustrin (culture industry). Begreppet överensstämde 

med Herbert Marcuse åsikter - också han en av Frankfurtskolans huvudpersoner. Vad de från början 

kallade för masskultur betecknades senare som en kulturindustri som man menade fungerade i syfte  

för att producera och reproducera sitt innehåll genom massmedier som musik, film, press och tv.30 

29 Dialectic der Aufklärung är originaltiteln på tyska. Notera användandet av Enlightment som hänvisar just till 
upplysningen, de europeiska intellektuella tankegångarna från 1700-talet och framåt som man såg sig själva som 
arvtagarna till.

30 Begreppet ”culture industy” ersatte Frankfurtskolans ursprungliga begrepp ”mass culture”. Detta gjordes eftersom 
det var viktigt att betona att detta inte fick missförstås som en kultur som spontant skulle ha uppstått från folket - 
vilken man var rädd för att det ursprungliga begreppet implicit kunde tolkas som. Det senare namnet gav mer 
rättvisa åt detta fenomen som kännetecknades av sitt reproducerande innehåll av standardisering, gjort mot massorna 
som mottagare (Held 1980:90f)

41



”The culture industry produces for mass consumption and significantly contributes to the 

determination of the consumption” (Held 1980:91) Denna tolkning såg kulturindustrin som skapad  

för masskonsumtion och att den på samma gång hela tiden återskapade sig själv i 

produktions/konsumtionsprocessen.

Den enda, positivt inställda medlemmen hos Frankfurtskolan till detta nyligen uppstådda tillstånd 

var Walter Benjamin: ”The age of mechanical reproduction ushered in new techniques and  

technologies which offered possibilities for progressive political change” (ibid 1980:87) Filmmediet  

hade för Benjamin den unika historiska möjligheten att som nytt medium kunna erbjuda nya former  

av ”collective experience” (ibid: 88), uppmuntra revolutionärt tänkande (ibid 1980: 88, 108), och 

därigenom få sin publik att se bortom vedertagna föreställningar av världen. Filmen hade som 

chockeffekt att kunna spränga människors okritiska världsbild då den var en produkt av 

moderniteten som tidigare generation aldrig kunnat uppleva eller inskriva i sin vardag och 

världsförståelse.

Det vore knappast någon överdrift att understryka de övriga medlemmarnas skepticism mot 

Benjamin och hans tilltro till masskulturen och dess potential till upplysning. Adorno, Horkheimer  

och Marcuse m.fl. betraktade istället kulturindustrins syfte och funktion som den rakt motsatta,  

nämligen att den: ”reproduces, reinforces, and strengthens dominant interpretations of reality...” 

(Held 1980: 94) Kulturindustrin står för en anpassning till redan befintliga normer och sociala 

ordningar. Den är endast en förlängning av den vedertagna världen: ”The commercial character of 

culture causes the difference between culture and practical life to disappear” (Adorno 1991:61).

Också Benjamin skulle senare uttrycka sin oro och skepticism över konstens förlust av ”aura”, i en 

tid av främst mekanisk reproduktion. Produktionssätten, menade han, för konst skulle också leda till 

att förändra massans uppfattning om vad som är konst. (Anderson 2007:42f). Den sanna eller den 

autonoma konsten som Adorno kallade den för var motsatsen till masskulturens standardisering och 

reproduktion. Dess ”aura” gjorde den till konst som gick bortom en gällande världsbilds – konstens  

”transcendentala kvaliteter” (Ibid 2007:42). Dess autonoma funktion kunde bara uppnås om den 

skapades åtskild från ett kapitalistiskt intresse. Den krävde från betraktarens sida ett aktivt 

deltagande, koncentration och hade en stil och ett innehåll som inte gick ut på att efterskapa 

dominanta världsbilder. Masskulturens kommersiella natur var istället främst mimetisk (härmande).  

Underhållningen byggs hela tiden kring identifikation med rådande kulturella föreställningar, den 

måste vara lättsam och leda till okritiskt tolkande genom produktionen av ”'patterned and pre-
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digested' cultural entities”. Den måste hela tiden spela på redan gällande normer och förförståelse:  

”The 'plots', the 'goodies', the 'heroes' rarely suggest anything other than identification with the 

existing form of social relation” (Held 1980: 94). I masskulturens egenskaper ligger på samma sätt 

också dess största problem. Den måste både behålla publikens intresse men samtidigt försäkra sig 

om att uppmärksamheten den drar åt sig är för liten för att stimulera ett kritiskt tänkande hos 

publiken, som på sikt kunde leda till ett ifrågasättande och dess genomskådande.

Institutets verk och skrifter på detta område är av imponerande mängd. Främst Adorno skrev om 

masskulturens egenskaper på områden som television, astrologi i (tidningsmedier) och musik (Held 

1980). Att redogöra mer ingående för kulturindustrins olika områden utifrån Adornos teorier och 

åsikter, skulle  säkerligen vara text nog för att fylla ut resten av uppsatsen. Jag nöjer mig här med att  

skildra de övergripande dragen kring hur man betraktade (mass)kulturproduktionen.

Som redan nämnts var Frankfurtskolans forskning i princip den första att betrakta (mass)medier och 

den uppstådda konsumtionen av deras innehåll som ett eget forskningsområde, vilket gör det 

kronologiskt sett intressant att börja med just utefter dessa sysätt.31 Historiskt sett är det också 

intressant att poängtera hur pass starkt deras skepticism var gentemot den samtida kulturindustrin,  

hur den sågs som ett passiviserande verktyg som inte fick uppmuntra eller stimulera till varken 

reflektion eller ett självständigt tänkande hos sin publik. Deras fokus låg alltså just i att analysera 

innehållet och (re)produktionen.

Jag kommer nu i nästa kapitel använda mig av Frankfurtskolans teorier för att applicera dessa på en 

samtida medievärld. Det går att göra flera intressanta iakttagelser i hur ”kulturindustrin” kan 

anpassas och förstås i kontext av 2000-talets medievärld och konvergenskultur.

31 Paul Lazarsfeld och dennes bedrivna medieeffektforskning i USA med början under andra halvan av 1930-talet 
förtjänas också att nämnas här. En av de berömdaste studierna härifrån gjordes vid Princetons universitet hösten 
1938 då H.G. Wells' berömda roman War of the Worlds (världarnas krig) sändes som radiopjäs i USA. Det 
klargjordes redan innan sändningen att detta var en fiktion – världarnas krig handlar om att jorden blir invaderad av 
marsianer – men likväl hade människor trott att detta var en nyhetssändning som skildrade en verklig händelse, och 
tusentals människor hade faktiskt under programmets gång flytt ut på gatan i panik. Om ett radioprogram nu kunde 
misstas för en faktisk invasion av utomjordingar, skulle detta också visa sig vara ett ypperligt tillfälle för Lazarsfeld 
och hans kollegor att studera just massmedias effekt på publiken. Det ska dock nämnas att deras analys av detta 
främst gjorde implicita antaganden om sin publik, och uppvisade endast mindre spår av publikforskning och 
etnografi, vilket gör att jag valt att nämna Lazarsfeld endast övergripande i denna fotnot. Det ska dock sägas att han 
hade flera projekt tillsammans med några av huvudpersonerna från Frankfurtsskolan i USA under 1930- och 40-
talet. Se Scannell (2007)
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Kapitel 5: ”The contemporary commodity culture of 
consumption”

Disposition

Efter att skildra hur Frankfurtskolans begrepp ”kulturindustrin”, och dess reproducerande 

mimetiska funktion kan förstås i kontext av konvergenskultur, vill jag knyta an till den franska 

filosofen och teoretikern Jean Baudrillard och begreppet simulacrum. I den tredje och samtida 

fasen, simuleringen, menar Baudrillard att simulacrum rör sig i det hyperrella (symboler och bilder), 

men att kopian inte längre har någon referent i verkligheten, utan bara till andra kopior, symboler  

och bilder. I kontext av masskulturen - kopior som refererar till andra kopior vilket utgör den 

standardiserade normen för all mass(re)produktion - vill jag hävda att simulacrum idag har blivit 

normen för all reproduktion. Det vi ser idag är simulacrums ”seger” vad gäller de normer för 

massmarknadsföring, produktplacering och därefter uppmuntrade konsumtionen. Simulacrum ska 

betraktas som ett aktivt drivet fenomen, för att förstå den konsumtionsdrivna ”commodity culture” 

som präglar en intermedial konvergens som drivs av en marknadsföring och produktplacering som 

spelar på identitetsskapande genom konsumtion. Som Baudrillard menar är detta en konsumtion 

som försvårar för vår förståelse kring vad vi behöver, och vad vi tror oss behöva. Utifrån 

föreställningen om ett ”skapat” behov upprätthålls denna kommersiella struktur. Jag kommer sedan 

vidare skildra samtida mediekoncentration och de ”bakomliggande krafter”  som en utveckling för  

att påvisa hur populärmusik idag har konvergerat med film och teve. Jag kommer skildra dessa 

uttryck och tendenser hos samtida dramaproduktioner, och hur de måste förstås förknippade till 

denna commodity culture som baseras på konsumtionsbetonade praktiker av innehållet.

Användandet av populärmusik har tydliga kulturella meningsskapande funktioner, som vill 

uppmuntra läsningen och tolkningen mot olika identitetsskapande och kulturella praktiker. Jag 

kommer som ingång till denna samtida empiri beskriva dramaserien  The L Word efter vad Zoë 

Gemelli skriver om seriens användning av populärmusik som en präglande del av seriens innehåll,  

för att skildra samtida lesbiskt kultur och dess uttrycksformer. Vidare kommer jag skildra samtida  

dramaserier och deras användande av populärmusik som uttryck för samtida ungdomkultur. Jag 

kommer främst inrikta mig på de pågående serierna One Tree Hill och Gossip Girl (som också visas 

på svensk teve), men jag kommer också att referera till tidigare serier i denna genre och använda 

mig av Baudrillards begrepp simulacrum för att visa på hur dessa serier (dess konventioner och 

fabula) är just kopior av varandra, som som bäst anspelar på att ha något original eller referent i  
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verkligheten. Dessa serier skildrar också samtida  tendenser att sprida ut ett varumärke över så 

många plattformar som möjligt som led i en övergripande ”top down” marknadsföring och 

produktplacering. I kontext av ”structured interactivity” används alla dessa uttryck i detta 

medieinnehåll för att uppmuntra en aktiv och engagerad tittare till konsumtionbaserade praktiker av 

dessa varumärken. Jag kommer också betona hur denna genre och konventioner, historiskt sett alltid 

marknadsförts mot just unga tjejer som lukrativ och konsumtionskraftig målgrupp.

En samtida förståelse för Frankfurtskolan och ”kulturindustrin”?

Det finns flera ingångar för hur Frankfurtskolans synsätt och teorier också idag kan appliceras på 

samtida massmediekultur och -produktion. Nog kan man konstatera att filmindustrin och 

musikbranschen använder sig av ett format som sällan förändras. Actionfilmer har så pass 

vedertagna konventioner att vi oftast redan innan vi sett filmen vet hur halva handlingen kommer att 

se ut (Adorno & Horkheimer 1944:125). För Adorno och Horkheimer görs allting i förväg för 

konsumenten och allt utbud är det samma. All populärmusik låter likdant, alla filmer följer samma  

mönster (Scannell 2007:49).

Anderson menar att ”de befintliga medie- och underhållningsbrancherna fortfarande är inriktade på 

att identifiera, finansiera och skapa storsäljare” (Anderson 2007:54). Detta har skapat en vedertagen  

mall för hur detta innehåll ska se ut, vilket naturligtvis främst ska förstås som en reproduktion av ett  

tidigare innehåll som blivit ”hittar”, det vill säga de produkterna som drar in enorma summor 

pengar. En genomsnittlig kostnad för en Hollywoodfilm ligger på 60 miljoner dollar, och 

tillkommande kostnader för marknadsföring och annan reklam går på minst lika mycket (ibid. 

2007:55). Det spelar ingen roll om dessa produkter hyllas av publiken och kritikerna, om de inte 

drar in minst lika mycket som de kostade att producera har de inte uppfyllt sitt syfte. Därför menar 

Anderson att det finns normer för vad som ska göras, en ”hittstyrd” ekonomi påverkar också 

kulturen vilket förklarar varför vi redan kan halva filmen innan vi ser den. Man gör därför inte för 

svåra filmer: de slutar lyckligt, stjärnan dör inte, och vet man att actionfilmer (eller snarare dessas  

konventioner) oftast är ekonomiskt lönsamma företag så varför inte fortsätta i samma spår? (Ibid.  

2007:55-57).

Anpassar man dessa konventioner för hur populärmusik görs, kan man oftast notera att nya 

”artister” som marknadsförs inte nödvändigtvis framför ”ny” musik, utan de används istället till att 

reproducera dominanta konventioner för det ”hit” innehåll som man sedan tidigare vet säljer. De 

saknar möjligheter att skapa eget, utan istället framförs producentens musik. När sedan följande  
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årgång kommer ersätts de tidigare artisterna, för det mesta utan att större förändringar sker, eftersom 

det är framträdandet som bytts ut, inte musiken. Konventionerna för den reproducerade 

”hittkulturen” är idag allmängiltig kulturell kunskap. Och fast vi har ett större kanalutbud i tv idag  

(genom övergången till digitala sändningar), så är det knappast fråga om något utökat utbud av nya 

typer av program. Tvärtom verkar genreutbudet istället krympa och alltmer likriktas: ”The actual 

content of most programming is not substantially different from one network to another” (Castells 

1996:341) Och trots att allt fler blir författare idag så har detta knappast resulterat i nya, aldrig 

tidigare skådade genrer som nästa utvecklingssteg utifrån all tidigare skriven skönlitteratur. Deckare  

verkar istället blivit 2000-talets trendord för all skönlitteratur. Jag ska återknyta till detta spår i nästa  

stycke när jag för in Baudrillards begrepp simulacrum.

Så nog kan man ändå enligt ovan nämnda exempel hävda att Frankfurtskolans teorier om 

kulturindustrin idag är minst lika aktuella och giltiga, som när de med sin oförskönade skepticism 

målade upp sin samtid i det amerikanska 1940-talet? Att de fångar de övergripande 

medietendenserna som sker ”top down” lika bra idag som för 60 år sedan som skildrar 

kulturindustrins massproduktion?   

Grundförståelsen måste ligga i hur de enskilda formaten innebördes reproduceras och till innehållet 

alltjämt förblir samma, så långt har man helt rätt. Frankfurtskolans teorier räcker dock inte helt ut 

(det vore dessutom vansinnigt att förvänta sig att deras teorier skulle kunna förutspå ett samtida 

tillstånd av intermedial konvergens), men vi kan konstatera att en samtida ”masskultur” har i 

huvudsak samma kärna som man identifierade för över 50 år sedan.  

Det främsta problemet – och det är ett stort sådant – är hur detta reproducerande innehåll ”uppifrån” 

i den samtida konvergenskulturens uttryck har kunnat göras ännu mer sofistikerat och intrikat. 

Genom till exempel transmedia storytelling och structured interactivity uppmuntras konsumenten 

att leta efter alla bitar av innehållet som från kärntexten spridits ut över så många medieplattformar  

som möjligt. Detta skapar istället för en passiv konsument, en aktiv och deltagande publik, men  

som istället helt rör sig inom de av kärntextens producenter uppsatta ramarna ”uppifrån”. Kan inte  

föreställningen om konsumentens samtida deltagande på samma gång också förstås som den  

ultimata bluffen? Att ”kulturindustrin” har vunnit den slutgiltiga segern i att ha lyckats med att  

skapa illusionen av att ”aktivera” sin publik, där nu även samma reproduktion görs från det andra 

hållet (nedifrån), men som inte gör annat än att bidra till mediekonsumtionens ”kollektiva 

passiviserande”? Här kan vi prata om just Brookers term structured interactivity.
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Man kan bli visserligen bli konspiratoriskt lagd för mindre. Om normer och stereotyper för oss 

omedvetet reproducerats och haft det dominanta tolkningsförträdet, så hur pass mycket har det då 

präglat oss, och hur pass förmögna blir vi i så fall att faktiskt kunna tänka bortom dessa. Konst som 

Benjamin menar som lyckas ”spränga” tidigare rådande föreställningar och som får oss att se 

bortom vår världsförståelse, kan idag vara precis lika nödvändigt som när medielandskapet 

förändrades med filmens uppkomst för över 100 år sedan. I det avslutande kapitlet kommer jag  

återkomma till Frankfurtskolan och fördjupa mig i hur deras kritik av sin samtid kan 

”återuppväckas” för att förstå även denna samtid. Hur man redan då kunde visa på tendenser som  

man betraktade som signifikanta, hur man hade ”hittat” något som ”störde” den samtida förståelsen.

Samtidigt (för att inte låta alltför pessimistisk) ska man vara medveten om att masskulturens former  

– om än fortfarande dominerande – bara utgör en del av det samtida medieutbudet. Vi kan också se  

hur denna ”reproduktionskultur” idag måste kämpa om publiken mot ett innehåll som dagligen  

skapas av tusentals andra användare som ”gräsrotsrörelser” för publikens tid och intresse. En 

produktion dessutom av helt annan karaktär än masskulturens reproducerande ”hittutbud” i huvudet  

på the long tail. Detta spår kommer vara huvudtesen i kapitel 6 ”the people formerly know as the  

audience”. Men detta avsnitt handlar om just masskulturen, och i detta spår blir det samtidigt 

behjälpligt att redogöra för Jean Baudrillard teorier om simulacrum – kopian utan något original, 

vilket jag nu kommer in på.

Jean Baudrillards simulacrum

I likhet med Frankfurtskolans syn på masskulturen, dess reproducerade och mimetiska karaktär, vill 

jag anknyta dessa tankegångar till den franska kulturteoretikern, sociologen och filosofen Jean 

Baudrillard. Denna teoridel handlar om att genom Baudrillards glasögon skildra intermedial  

konvergens, och tillståndet man kan identifiera för samtida mediekultur genom att använda 

begreppet simulacrum. Hur simulacrum måste förstås som ett aktivt drivet begrepp för att förstå den 

konsumtionsdrivna ”commodity culture” (Baudrillard 2005:217-224) som präglar en ”top-down” 

struktur av marknadsföringsstrategier som anspelar på identitetsskapande genom just konsumtion.  

Det är en konsumtion som Baudrillard menar inte längre är knuten till något behov (som att vi 

måste äta för att leva), och i dess natur saknas känslan av tillfredsställelse. Konsumtionen spelar 

istället på att hos konsumenten alltid återskapa och upprätthålla detta upplevda behov (Baudrillard  

2005:223f).
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Det är en inte helt olik beskrivning av den reproducerande (mass)konsumtionskulturen som 

Frankfurtskolan strävade efter att teoretisera, även fast Baudrillard befinner sig inom en mer 

semiotisk och filosofisk tradition. Baudrillards teorier utarbetades också i en mer samtida  

mediekontext från 80-talet och framåt.

Simulacrum (plural simulacra) är inget begrepp som skapats av Baudrillard, utan kan spåras tillbaka  

till Platon. När jag skildrar detta begrepp här är det dock enkom utefter Baudrillard sätt att använda 

det (och min läsning av hans texter). För Baudrillard finns det tre historiskt påvisbara faser som  

beskriver simulacrum knutet till sin historiska kontext och diskurs. Det som skiljer den nuvarande,  

tredje fasen från de två tidigare, är att simulacrum nu bara rör sig och refererar till andra kopior 

inom det hyperreella, utan påvisbar koppling till ”the real” - en faktiskt materiell verklighet.

Den första gradens simulacrum utgjordes av kopior av ett faktiskt materiellt original. Baudrillard 

använder tavlor och deras avmålande som exempel. Till det yttre har en nästintill identisk kopia  

skapats – själva reproduktionen – men den kan endast referera till originalets innehåll. Den första 

graden simulacrum är alltså en förlängning av originalet då det inte kan ersättas. Det kan förstås  

som en förfalskning. Den andra gradens simulacrum är knutet till den industriella revolutionen, 

dess utvecklingen och diskurs av massproduktion. De massproducerande kopiorna måste förstås 

som kopior av kopior som alltmer kommer bort från originalet. Kopians egenskap av att härma 

originalet, hotar också att ersätta sitt eget ursprung. Denna andra grads simulacrum är knutet till 

produktion och dess diskurs av masskopiering. I den tredje och nuvarande diskursen av simulering 

finns inte längre något ursprung eller original att hitta i den påvisbara materiella ”verkligheten”,  

utan simulacrum rör sig endast i det hyperreella bland symboler och bilder, som i sin tur bara 

refererar till liknande uttryck i en kontinuerligt cirkelrefererande (Baudrillard 1983).

Dessa uttryck för tillståndet och reproduktionen i en samtida medievärld, som för Baudrillard bara  

refererar till tidigare uttryck utan att ha någon förankring (i verkligheten), är en grundläggande teori 

för att förstå de ”bakomliggande” drivkrafter som vill sprida samma varumärke och innehåll över så 

många medieformer som möjligt utifrån en kärntext och ”hittprodukt”. Denna ständigt pågående 

reproduktion och den ”ärvda” mimetiska funktionen ska, som redan nämnts, läsas som uttryck för 

en reproduktionsbaserad konsumtionskultur där den för tittaren uppmuntrade identifieringen och 

närheten till texten sker genom just konsumtion av textens (simulacrum) produktlinje.

48



Simulacrums seger: normen för all reproduktion

Denna rubrik må låta aningen kryptisk men anspelar på hur jag utifrån denna del vill betrakta den 

samtida funktionen för simulacrum sett i sammanhanget för reproduktionen av en ”top-down” 

masskultur. Simulcrum utgör idag normen för all reproduktion vilket gör att man kan betrakta  

begreppet som att det vunnit över sig själv. Jean Baudrillard skriver i sitt mest betydelsefulla verk 

Simulacra and Simulation från 1981, översatt och utgiven på engelska 1994, om symbolens eller  

bildens (simulacrum) förflyttning bort från objektet (originalet):

1. it is the reflection of a profound reality; 

2. it masks and denatures a profound reality; 

3. it masks the absence of a profound reality;

4. it has no relation to any reality whatsoever: it is its own pure simulacrum. (Baudrillard 1994: 6)

Om vi närmare betraktar de uttryck för produktplacering och marknadsföring som används, vilket  

jag kommer göra utförligare i denna del, verkar vi hamna i ett ”cirkelrefererande” där det inte bara 

saknas ett påvisbart original, utan som också har kommit att bli den normativa tillståndet för allt 

medieinnehåll i en samtida intermedial konvergens process. Vi skulle alltså på sätt och viss kunna 

lägga till en femte punkt i Baudrillard lista ovan; nämligen att simulacrum har blivit normen för all  

reproduktion, det är inte längre något simulcrum utan istället den standardiserade produktionen som 

hela tiden rör sig i det hyperreella. 

Jag ska nu gå in på hur simulacrum kan förstås utifrån samtida intermedial konvergens, genom att 

skildra konvergensen av populärmusik med seriella dramaproduktioner som ett led i varumärkets 

produktplacering. Marknadsföringen av dessa seriers produktlinjer spelar på detta skapade behov av 

konsumtion. Som en första ingång för dessa konsumtionsbetonade praktiker, produktplacering och 

marknadsföring, menar jag att användandet av populärmusik i dramaproduktioner utgör det allra 

mest påtagliga stilistiska greppet, som hjälper tittaren mot ett vidare indentitetsskapande med serien 

innehåll. Denna vidare närhet till serien och dess populärkulturella uttryck uppmuntras genom just 

den spelade föreställningen om behovet av att för tittaren konsumera denna produktlinje av  

varumärket. Baudrillard menar att den samtida fasen för simulacrum präglas av en alltmer diffus 

gränsdragning mellan varor som behövs och varor som skapar föreställningen att behövas genom 

marknadsföring – och därigenom uppmuntran till dessas konsumtionsbaserade praktiker  

(Baudrillard 2005:217f).
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Samtida konvergens mellan dramaproduktioner och populärmusik

Musikens olika roller och användningsområden i film och tv har en lång och intressant historia. Det 

låter antagligen självklart men den icke-diegetiska musikens historia kan dateras tillbaka ända till  

stumfilmens tid, alltså redan innan man visste hur det diegetiska ljudet kunde ”fångas” på film 

(Donnelly 2005). Jag kommer dock i detta stycke inte göra anspråk på att redogöra för musikens  

funktion genom film- och tevehistorien i alltför stor utsträckning utan mer peka på vad som är  

utmärkande för dess samtida praktiker och drag sett utifrån konvergenskultur. Jag vill genom 

följande text främst fokusera på hur vi idag kan se ett tillstånd där populärmusiken utgör en helt 

vedertagen och naturlig del av televiserade dramaserier och spelfilmer och hur musiken redan  

”finns” innan den spelas i dramaserier. (Donnelly 2005) Detta är en normativ förändring jag 

kommer skildra utförligare under detta stycke.

Att jag nämner film i detta stycke – ett spår som främst ska förstås i detta övergripande 

konvergensperspektiv – beror på att konvergensen mellan filmmediet och populärmusiken har som 

jag ser det utgjort ett förstadium till populärmusikens präglande användning för hur serier som  

Andra Avenyn idag görs. Vad vi ser idag är vad K. J. Donnelly kallar ”the convergence of pop music 

and screen culture” (Donnelly 2005: 147). Om 1980-talet präglades av ”kulturindustrins” vilja att 

”lägga in” populärmusik i filmer, så skulle ”trenden” under 90-talet och framåt handla om samma 

tendens knuten till televisionen, något som blir tydligt när man ser på antalet soundtracks som görs 

utifrån tv-serier (ibid 2005: 148). Nu är det för den delen inte sagt att populärmusik inte fortfarande  

förekommer flitigt i film – och vidare ger upphov till soundtracks – men för syftet med denna studie 

kommer jag utifrån en samtida empiri inrikta mig på konvergens mellan dramaproduktioner (med  

kärntexten knuten till tevemediet) och dessas användning av populärmusik. Men jag vill först 

redogöra för de ”bakomliggande krafterna” för denna utveckling.

I stycket där jag redogjorde för den intermediala konvergensen32 ville jag betona att denna 

utveckling blir otillräcklig att förstå om den inte parallellt skildras med hur medieföretag idag inte  

längre har sina intressen inriktade mot främst ett område eller utbud, utan istället vill marknadsföra  

ett varumärke över så många plattformar som möjligt (Jenkins 2004, Jenkins 2006a, Wee 2004). 

Den pågående konvergensen mellan olika medieformer måste alltså också betraktas utifrån hur 

medieföretagens roller har förändrats i dagens medievärld. En ”uppifrån” dikterad intermedial 

konvergens som del av en övergripande marknadsföring driven av kommersiella vinstintressen, 

måste också  ses utifrån vad Jenkins varnar för som ”an alarming concentration of the ownership of  

32 Se kapitel 2
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mainstream commercial media” som dominerar alla områden av underhållningsindustrin (Jenkins  

2004:33).

Valerie Wee skildrar denna utveckling under 1990-talet där de amerikanska medieföretagen nu 

började visa dessa tendenser att marknadsföra sina produkter över så många medieformer och 

områden som möjligt, men fortfarande mot samma lukrativa och konsumtionskraftiga 

tonårsmarknad där unga tjejer främst utgör målgruppen.33 Wee kallar denna mediekoncentration för 

”[the] unprecedented acceleration towards multi-media conglomeration during which media 

corporations expanded their holdings and interests across film, television, music, publishing, retail 

and the Internet” (Wee 2004:89). För tonårskulturen resulterade detta i ”an ever-expanding list of  

teen products in a variety of media all of which originated from a single hit product” (ibid 2004: 

89). Tendenserna till att historiskt kunna skriva oss till ”begynnelsen” för en uppifrån dikterad 

konvergens har alltså sina rötter i denna utveckling, knuten till hur medieföretagen bredde ut sig och 

lanserade sina produkter – utifrån just en kärntext. I och med ihopslagningar och uppköp av och 

mellan de stora medieföretagen, kom uppkomsten av ”a handful of multimedia giants that 

controlled a steadily increasing range of media outlets and products” (Wee 2004: 89).

Om jag utifrån Frankfurtskolans teorier och syn på den uppstådda kulturindustrin ville visa på 

uppkomsten av en reproducerade varufieringskultur, så vill jag här visa de övergripande 

tendenserna för denna utveckling i medievärlden, där denna industri har kunnat befästa sina 

positioner ytterligare, när man numera också ges fritt spelrum att lansera samma produkt och  

varumärke över ett så stort spektrum av medieplattformar som möjligt. Sett utifrån denna 

intensifiering av medieföretagens intresseområden, kan nu denna marknadsföringprocess och 

produktplacering göras ännu mera sofistikerad. Snaran har kunnat dras åt runt konsumentens hals 

ännu mer.34  

Jag vill visserligen värja mig för att måla upp detta spår för studiens syfte alltför svart och  

dystopiskt. Men denna utveckling där tidigare åtskilda medieplattformar och dessas innehåll nu har  

konvergerat, måste antagligen också skildras med ett ”varningsljus” för vad detta i viss utsträckning 

innebär och leder till. Det är också just detta material jag vill titta närmare på nu, även om jag  

33 Osgerby (2004) skildrar utveckling av tonårskulturen och consumer capitalism från det amerikanska 1950-talet och 
framåt, där just unga tjejer alltid utgjort en målgrupp för marknadsföringen av dessa produktlinjer.

34 I denna bemärkelse är Jenkins (2006a: 18) term corporate convergence användbar. Men eftersom jag hädanefter 
kommer att inrikta mig på hur medieinnehållets faktiska konvergens i dramaserier idag görs påtagligt, menar jag att 
termen intermedial konvergens gör detta fenomen mer rättvisa.  Corporate convergence är mer användbart för att 
förstå de bakomliggande krafterna som driver denna utveckling.
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främst kommer inrikta mig på användandet av populärmusik som uttryck för praktiker knutna till  

identitetsskapande, som baseras på just konsumtionen och marknadsföringen av detta innehåll. Jag 

kommer nu mer inrikta mig på vad denna aspekt av konvergens fått för konsekvenser vad gäller de 

tidigare åtskilda medieformatens egenskaper och relation till varandra.

Donnelly menar att vi idag kan se en pågående estetisk konvergens mellan film och teve där  

teveinnehållet filmas efter samma kvaliteter och audiovisuella standard som vi är vana vid att möta 

på film. På samma vis sker en pågående konvergens mellan teveinnehållet och DVD industrin och  

populärmusiken (Donnelly 2005:129). Men hur har detta förändrat populärmusikens roll i denna 

konvergensprocess? Som Donnelly skriver vore det inte för långsökt att hävda hur dagens 

populärmusik produceras av skivbolag väl införstådda med detta tillstånd av populärmusikens 

”obligatoriska” användning i film och dramaserier – en utveckling de själva varit med och påverkat  

- och att artister numera skriver låtar och spår ”with a desire for their music to be married to the  

screen” (Donnelly 2005: 148). Samma tendens gick att notera redan från slutet av 1970-talet då  

artister som David Bowie skrev sin musik mot att användas inom film. (Donnelly 2005:147) 

Om musik tidigare skrevs och specialkomponerades efter avslutad filmning (utifrån hur filmen 

klipptes och hur scenerna och gick in i varandra), så blir det idag allt vanligare att filmen klipps 

eller görs efter den redan befintliga (populär)musiken, eller efter föreställningen hur scenerna ska 

passa musiken. (Donnelly 2005:11). Jag vill hävda att denna trend har ”vänt” på rollerna för  

musiken (diegetisk och icke-diegetisk) och det filmade/visuella, då denna konvergens mellan film 

och televisionen med populärmusik fått som konsekvens att produktionen präglas som helhet utefter 

vilken musik som används för att det visuella ska ”passa in” med musiken. Musiken kommer idag 

alltmer först i både bildlig och faktiskt bemärkelse.

Jag vill här skildra vad som möjliggörs genom denna ”cross-promotions” där populärmusik är 

”readymades”, alltså spår som finns tillgängliga redan innan dramaserier filmas (Donnelly  

2005:147f). Som dramaseriens producenter är man medveten om att publiken redan kan ha en 

kunskap om den musik man väljer för att spelas. Som Kay Dickinson menar: ”Unlike, say, the 

specially composed score, the songs we hear on [these] shows have usually held a prior place in the 

world and have already established a set of definitions for themselves. Consequently such music has 

to be dealt with in reference to its extra-textual life” (Dickinson 2004: 100).

Vad vi ser idag är en mediekultur där populärmusik ständigt ”omkontextualiseras” där musiken, 
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bortsett från att utgöra ett enskilt medieinnehåll i sig, förekommer och återanvänds i helt nya  

sammanhang tillsammans med ett annat medieinnehåll (som en film eller dramaserie). Donnelly  

menar att denna musik – i en samtida konvergenskultur - fyller en ”multipurpose” funktion  

(Donnelly 2005:148), men när jag nu ska gå in på att redogöra för en konkret användning av 

populärmusik i samtida dramaserier, kommer mitt förhållningssätt främst vara att betrakta musikens  

funktion som ”cross-promotion” och som ett led i en övergripande marknadsföring ”top-down”.

Dess funktion kommer också vara knuten till att spela på meningsskapande praktiker efter, vad jag  

vill kalla för, en kulturell tillhörighet som tittaren uppmuntras uppleva med serien genom dess  

uttryck för social eller (sub)kulturell identitet, som också betonar konsumtionen av innehållet. Jag 

menar att Andra Avenyn och seriens ofta fokuserade inriktning mot dess tonårskaraktärer och deras 

”problemvärld”, spelade på ett mot tittarna – en publik starkt dominerad av tonårstjejer – 

uppmuntrat identitetsskapande med seriens värld och karaktärer. Seriens användning av musik (och 

framförallt live spelningar) underlättade i denna bemärkelse för tittarna i att kunna uppleva denna 

närhet och kulturella identitet för just ungdomskultur. För att vidareutveckla detta – och med risk 

för att börja med att göra en alltför stereotyp ”indelning” av kulturella uttryck och identiteter - vill  

jag inleda nästa del utifrån vad Zoë Gemelli skriver om musikanvändningen i dramaserien The L 

World. Hur seriens musik har gjorts till ett redskap som hjälper till att förmedla och skildra en 

samtida amerikanskt lesbisk kultur vars tolkningsgemenskaper har kunnat utökas genom att gå 

bortom en traditionell förställning (och fördom) om vad som hör till lesbisk kultur och musik, och 

därigenom underlätta för tittaren till ett identitetskapande gentemot serien, och de mångfaldiga  

samtida uttrycken för lesbisk identitet. 

Musikens användning som uttryck för (sub)kulturell identitet: The L 
Word som fallstudie 

In a post-politically correct era, the idea that lesbians listen to anything outside of stereotypical lesbian 
music [...] seems as far fetched as a TV series about a segment of lesbian life. It’s still cool to give props 
to our musical foremothers [...] but that doesn’t mean we have to only listen to their music any more. The 
average L Word-watching lesbian probably doesn’t even know the names of those founders of the lesbian 
music matriarchate. That doesn’t mean we are not grateful; we are aware that there were those who came 
before us in the fight for lesbian visibility. It’s just that thirty years on we have eclipsed the need to only  
listen to music written by lesbians, for lesbians, about lesbians, all the lesbian time. (Gemelli 2006:200)

Att jag vill börja med dramaserien The L Word utifrån seriens musik handlar om att det för mitt 

syfte är en ”enkel” ingång att genom detta exempel visa på vilken slags kulturell identitet  

musikanvändningen vill spela på eller uppmuntra. Vi kan här också peka på – som en ganska 
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självklar sak – att det aldrig heller uppstår några tolkningsproblem mellan musik och bild;  musiken 

står aldrig i kontrast till vad som visas. Men som jag kommer till senare så finns det inte heller 

någon självklar koppling till att musiken, om den skulle läsas enskilt eller fristående från serien,  

automatiskt skulle förstås som förankrad i lesbisk kultur.

Gemelli skildrar hur musikanvändningen genom seriens två första säsonger, från att främst handla 

om att etablera (eller reproducera) en redan vederlagt (och stereotyp) föreställning om lesbisk musik  

”[that] fell into a dated and more general idea of what lesbians listen to” (Gemelli 2006:202), kom  

att utvecklas och breddas ”allowing for many segments (not all -it's impossible to reach everyone) 

of the lesbian communitity to relate to the show” (Gemelli 2006:206).

Det som kom att få betydelse för serien menar Gemelli var hur den lyckades att bryta mot den  

stereotypa ”populärkulturella” synen på lesbiskt identitet, ”the female lumberjack look” (lesbiska 

kvinnor är naturligtvis alltid kortklippta och klädda i flanellskjortor), och istället genom 

musikanvändningen kom att visa upp den nya, betydligt mer mångfaldiga, lesbiska kulturen genom 

att använda artister som Ladytron och Tegan and Sara. Serien, menar Gemelli, har kommit att 

skildra lesbisk kultur som musikälskande, och inte bara av lesbisk musik.

Om seriens musik (om man bortser från den första säsongen) skulle spelas i en kontext utanför The 

L Word, är det inte ens säkert att musiken skulle förknippas med en lesbisk identitet eller kultur,  

vilket är lite av vad jag vill komma åt nu. När denna musik blir ”recontextualised” (Donnelly 

2005:148) är det inte alls säkert att den skulle associeras till den kultur som  The L Word förmedlar.

En förklaring till att populärmusiken kan användas som en så pass effektiv del av denna 

marknadsföring ”uppifrån” mot konsumenten kan ha att göra med att vi främst läser musiken som 

just bara ”musik” - också när den konvergerar och används tillsammans med ett annat innehåll. 

Detta uttryck för en samtida konvergenskultur är något som vi traditionellt kanske ännu inte är helt  

vana vid (även om jag tror att vi idag är det), och kan vara en förklaring varför musikens roll inte  

nödvändigtvis ses som att sälja ett annat medieinnehåll eller -produkt, utan också i kontext av 

konvergenskulturen betraktas som en egen fristående ”entitet”. Vad gäller dessa seriers ”spin off” 

produkter som soundtracks – utvald musik från både den första och andra säsongen av The L Word 

”ompaketerades” och gavs ut som enskilda soundtrack (Gemelli 2006) -  verkar det dock viktigt att 

ge intrycket av att musiken skulle komma ifrån serien; som om att den skulle ”uppstått” i denna 

dieges.
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Vad jag snart ska komma in på är hur denna samtida konvergens eller ”cross-promotion”, betraktad 

som marknadsföring av och mellan två olika innehåll (musik och serie), verkar åt båda håll. När 

musiken används tillsammans med ett annat medieinnehåll har denna marknadsföring lett till att  

musiken blivit känd genom just dess användande i denna nya mediekontext. Gemelli skildrar hur 

det lesbiska bandet The Organ fick sitt genombrott först efter att framträtt live i The L Word 

(2006:206).

När redan etablerade bands musik spelas i dramaserier kan de göra avsevärt mycket för att  

marknadsföra detta andra innehåll - som musiken ursprungligen saknar någon koppling till.35 

Musiken underlättar alltid för tittaren att skapa sig en förståelse för seriens stil, den tillför alltid 

serien något. Jag vill här mindre peka på att musiken har lett till att marknadsföra serien såtillvida  

att fans av musiken automatiskt ska ha blivit fans av serien. En sådan koppling känns betydligt  

svårare att faktiskt kunna påvisa.

Jag vill nu ge några liknande exempel på hur denna ”cross-promotion” mellan musik/artist och serie 

sett ut i ett par av de samtida dramaserierna, där musikanvändningen utgjort ett betydande drag för 

hur serierna förståtts, och hur publiken har kunnat uppfatta seriernas stil genom just  användande av  

populärmusik. Populärmusik ska i denna kontext inte nödvändigtvis främst förstås som det utbud av 

”hitts” som utgör innehållet i huvudet av Andersons the long tail (2007), utan kan mycket väl också 

göras av mindre kända artister och indiebolag som har upptäckts genom just dessa serier. Genom de 

exempel jag redogör för nedan vill jag visa på hur denna ”cross-promotion” gått åt båda håll. Ett 

huvudargument kommer vara att seriens stil i stor utsträckning är beroende av just vilket musik som 

spelas, och att denna nya kontext för musiken är en ypperlig plattform för att marknadsföras och nå 

ut mot en ny publik. Det kommer här dock i mindre utsträckning gå ut att försöka peka på att dessa 

serier, till skillnad från i fallet med The L Word, skildrar en viss (sub)kulturell identitet eller 

tillhörighet. I detta sammanhang utgör The L Word en väldigt gynnsam empiri då serien och 

musiken förmedlar just ett samtida lesbiskt identitetsskapande och dessas uttryck.

De serier jag kommer använda mig av nedan ska snarare förstås utifrån kontexten av att de vill 

skildra en samtida ungdomskultur och ofta en välbärgad sådan. Jag skrev i inledningen och nämnde 

i detta kapitel hur jag betraktar Andra Avenyn som att serien i viss utsträckning vill läsas som 

ungdomskultur, utifrån seriens tonårskaraktärer, deras ”problemvärld”, och seriens prägel av ett  

konstant musikanvändande. Det kan också till viss del förklara varför seriens publik domineras av 

35 Men som Donnelly (2005) menar görs populärmusik idag allt vanligare mot att just spelas i teve och dramaserier.
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just unga tjejer. Serier eller ett medieinnehåll som skildrar ungdomskultur är ett fenomen som 

uppstådde i den amerikanska efterkrigstiden på 1950-talet och framåt, och har alltid marknadsförts 

mot just unga tjejer som lukrativ och konsumtionskraftig målgrupp. Jag ska återknyta och  

problematisera detta tema i uppsatsen slutkapitel, det har också att göra med just vem som innefattas 

av samtida konvergenskultur.

Men jag vill nu lämna det inledande spåret kring musikens användning som meningsskapande för 

en tydlig (sub)kulturell identitet á The L Word. Jag kommer i nästa stycke mer inrikta mig på hur  

musiken används som ett stilistiskt grepp för att göra anspråk på att skildra en attraktiv och trendig 

ungdomskultur, där tittarens upplevda närhet och identifikation till denna kultur betonas genom just  

konsumtionen av detta varumärke och dess produkter. Urvalet av dessa serier har främst gjorts 

utifrån att jag själv tittar på dom, och vidare utifrån ett mer akademiskt förhållningssätt intresserat  

mig för musikens stilistiska användning och roll i dessa ”recontextualised” sammanhang. Jag 

kommer här att använda mig av två samtida dramaserier som empiri:  One Tree Hill och Gossip 

Girl, som vill skildra samtida ungdomskultur. Jag läser dom också som simulacrum (kopior som 

refererar till andra kopior) av andra serier i samma dramagenre, även om det inte är sagt att de inte  

uppvisar egna kvaliteter och originalitet i andra aspekter. Båda visas på den amerikanska tvkanalen 

The CW och i Sverige på kanal 5.

Populärmusikens användande utifrån ”cross-promotion” kommer vara det huvudsakliga 

förhållningssättet för att studera denna empiri, men i  Gossip Girls fall vill jag inrikta mig på hur 

varumärket sprids över så många medieplattformer som möjligt. Hur man här nästan kan prata om 

två kärntexter som fungerar i stort sett parallellt med varandra då  Gossip Girl först (och 

fortfarande) utgjorde en produktlinje av böcker, innan varumärket lanserades som dramaserie 

hösten 2007. I denna series fall har dock gränsdragningen mellan seriens olika medieformer gjorts 

obefintlig och det handlar istället om att lansera samma medieinnehåll och varumärke genom 

transmedia storytelling (Jenkins 2006a: 20f), där bitar och delar av denna värld finns utspridda över 

alla medieplattformar där detta innehåll hittas.

Cross-promotion utifrån konvergens mellan dramaserier och 
populärmusik: One Tree Hill som fallstudie

Den amerikanska dramaserien One Tree Hill (2003-) kan i många avseenden sägas vara en 

efterföljare till den populära serien Dawsons Creek (1998-2003) som handlade om att skildra en 
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grupp vänners tonnår i den miljövackra och idylliska fiktiva småstaden Capeside. One Tree Hill 

började sändas hösten 2003 på samma tevekanal, The WB (Warner Brothers), som Dawsons Creek 

visats på fram till samma år. Behovet av att leverera en liknande produkt anpassad till samma  

målgrupp –  tonårstjejer - som Dawsons Creek var naturligtvis påtagligt, och vi kan här förstå dessa 

serier som simulacrum för att peka på och detta ständiga ”cirkelrefererande” och reproduktion av 

kopior. Det är alltså föga överraskande att One Tree Hill gjordes efter samma mall som Dawsons 

Creek (som naturligtvis också har sina föregångare).

Ett av One Tree Hill's mest utmärkande drag är seriens genomgående användning av pålagd  

populärmusik och verkliga artister som Sheryl Crow, Fall Out Boy och Angels and Airwaves har 

uppträtt live i serien.36 Seriens flitiga musikanvändning utmynnade till och med efter de första 

säsongerna i en officiell hemsida för all musik som spelats och nämnts i serien.37 När The WB slogs 

ihop med den amerikanska tevekanalen UPS under 2006 och bildade det nya företaget The CW 

utformades en ny hemsida för serien där man kan titta på intervjuer med skådespelarna och seriens 

skapare Mark Schwahn.38 Det går också att få information om vilka låtar som spelats i serien och  

möjligheterna ges att köpa dessa från Apples i-Tunes butik genom extern länkning. Fans och 

besökare kan också i en ”louge” del skriva fanfiction och debattera händelser och utvecklingen i  

serien. Den karakteristik som jag redogjorde för hemsidan till Andra Avenyn känns inspirerad från 

just hur denna sida (och liknande) ser ut, men med den centrala skillnaden att One Tree Hill 

marknadsförs som just ett varumärke med tillhörande ”spin-off” produkter (främst seriens musik). 

Sidan ”the cw style”39 är i skrivande stund under utveckling där jag antar att tanken är att man ska 

kunna köpa de kläder och mode som karaktärerna bär i de serier som visas på The CW. Det är ingen 

aspekt som är specifik för bara One Tree Hill utan spelar på den produktlinje som lanseras utifrån 

alla serier som The CW visar40 – de flesta handlar om just ungdomskultur.

Jag vill här skildra One Tree Hill som exempel för en samtida empiri inom genren för tevedrama, 

sett genom den samtida intermediala konvergensen med populärmusiken, även om det i stort sett 

skulle gå lika bra att använda vilken som helst av de andra serierna som just nu visas på The CW. 

Men eftersom jag själv har tittar på serien sedan starten känner jag att jag ”kan” den bättre vilket 

36 http://www.oth-music.com/perform.html   listar all musik som framförts live i One Tree Hill.
37 http://www.oth-music.com/   sidan ger en komplett förteckning av alla låtar som spelats genom serien och intervjuer 

med olika artister som uppträtt live i serien.
38 http://www.cwtv.com/shows/one-tree-hill  
39 http://www.cwtv.com/thecw/style-coming-soon  
40 The CW visar våren 2009 serierna One Tree Hill, Smallville, Supernatural, 90210 (uppföljaren till den populära 

serien Beverly Hills 90210 från 90-talet) och Gossip Girl.
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underlättar för den kommande materialanalysen. I skrivande stund har DVD utgåvorna till One Tree  

Hill hittills fem kompletta säsonger släppt, och tre soundtracks har gjorts med urval av den i serien 

spelade musiken.  One Tree Hill har också en egen kanal på youtube41 där man kan se trailers för 

kommande avsnitt och ”behind the sceens” intervjuer. Dessutom finns också en ”community” sida 

för serien på facebook som jag utgår från har gjorts av The CW. Marknadsföringen av serien görs 

alltså också över samtida (populära) medieplattformar där innehållet har en främst social funktion 

för och mellan fans.

Men för att först inrikta mig på seriens musikanvändning som har varit ett präglande drag för serien 

och hur dess stil uppfattats. Seriens narrativ kretsar, likt Dawsons Creek, om fem tonårskaraktärers 

väg till vuxna människor, och deras problem och känslor har genom seriens hittills pågående sex 

säsonger (en sjunde kommer också att produceras) kunnat skildras och förstärkas genom seriens 

ickediegetiska användning av populärmusik, men också genom karaktärernas egna oftast nära 

skildrade förhållande till musikkultur och dess meningsskapande. Som Dickinson menar underlättar  

musiken tolkningen av serien som ett uttryck för autentisk tonårskultur (2004: 103).

Betraktat utifrån ”cross-promotion” vill jag skildra hur de dramatiska slutsekvenserna av seriens 

100.e avsnitt (i säsong 5), med den passande titeln ”Hundered”, ljudsattes med Grace Potter and 

the Nocturnals låt ”Apologies” och hur sedermera Grace Potter (sångerskans verkliga namn och 

artistnamn) själv i ett avsnitt i seriens sjätte säsong gjorde ett gästspel i serien som gatumusikant  

(även om det aldrig uttryckligen nämndes att detta var artisten Grace Potter). På samma vis skedde 

en liknande marknadsföring av sångerskan Kate Voegele under seriens femte säsong där hon spelar 

den blivande artister Mia Catalano som gör sitt första album på ett skivbolag som en av 

huvudpersonerna i serien startat. Båda dessa gästspelet menar jag ska främst förstås som hur 

bandets/artistens popularitet markant ökade när de kunde hitta en ny plattform att nå ut på för att 

marknadsföra sig och musiken, samtidigt som deras musik i avsnitten kunde bidra med mycket för  

att i dessa scener skildra karaktärernas känslor och förmedla seriens övergripande musikkultur och 

stil. Denna ”cross-over” (Wee 2004:88) skildrar också den medvetna gränsnedbrytningen mellan 

medieformer och på samma gång mellan fiktiva världar och verkligheten. Vad vi ser är den  

intermediala konvergensens faktiska uttryck där en ny kontext för ett medieinnehåll skapas. Jag 

kommer nu nedan redogöra för dessa  kontexter där musiken sätts in i ett nytt sammanhang.

41 http://www.youtube.com/user/1treehilldotnet     jag vill dock inte helt utesluta att denna sida kan vara gjord av ett 
vanligt fan så som anges i användarens profilen.
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Det är inte självklart att serier kommer upp i avsnittsnummer över 100 eftersom dramaserier idag 

förnyas efter säsonger där tevekanalen bestämmer om de vill köpa in nya avsnitt (till en ny säsong)  

av serien eller inte. Bortsett från behovet av att därigenom skapa så dramatiska och chockerande 

säsongfinaler som möjligt, finns naturligtvis samma krav på ett jubileum som markerar avsnitt  

nummer hundra, vilket ställer krav på både vad som ska hända i avsnittet (och vilka storylines som  

lett fram till det), och - som huvudingång här - på vilken musik som passar att användas. Efter en 

kort genomgång av vad som hände i avsnittet (fabula) kommer jag här alltså främst inrikta mig på 

hur låten ”Apologies” av Grace Potter and the Nocturnals avslutade avsnittet.

I avsnittet skulle seriens andra storslagna bröllop äga rum mellan huvudkaraktären Lucas och en ny  

karaktär för säsongen, som också blev det andra bröllopet att inte sluta med att paret gifte sig.  

Under bröllopet kidnappas samtidigt James ”Jamie” Scott, sonen till seriens huvudkaraktärer  

Nathan och Haley, av sin tidigare barnvakt som föräldrarna hade anställt i början av den femte 

säsongen (barnvakten skulle snart ”självfallet” visa sig vara psykopatisk). Vidare hade Dan Scott, 

fadern till Nathan och Lucas; de oäkta halvbröderna som är seriens huvudpersoner, släppt från 

fängelset några avsnitt tidigare efter att han från början skulle ha avtjänat livstid fängelse för mordet 

på sin bror (ett svartsjukedrama kopplat till Karen Roe, mamma till Lucas, men som fick uppfostra 

Lucas själv eftersom Dan istället gifte sig med en annan kvinna och tillsammans fick de Nathan).  

Dan skulle visa sig vara räddaren i nöden för ”Jamie”, när Dan i slutet av avsnittet räddar honom 

från den galna barnvakten.

När den pålagda slutmusiken börjar spela, vilket brukar kallas för avsnittets CODA, som avslutar 

handlingen och kopplar ihop de narrativ som pågått genom avsnittet42, befinner sig nästan alla som 

haft en huvudroll genom serien hemma hos Nathan och Haley med polisen närvarande i sökandet 

efter ”Jamie”. Också Lucas är här efter en tidigare scen med sin blivande fru där det görs tydligt att  

deras giftermål inte kommer att bli av. Den pålagda låten ”Apologies” av Grace Potter and the  

Nocturnals  spelas i bakgrunden men på så pass hög volym att man tydligt kan höra sångtexten, 

även fast den blandas med det diegetiska ljudet av karaktärernas röster.

När låten mot slutet når sitt klimax med texten: ”He said it's crazy/How love stays with me/You  

know it hurts me/That i didn't figure it out before/And now it's too late for a soliloquy/It's way too  

late for dignity/It's time for apologies” springer ”Jamie” in i rummet där alla andra personerna och  

42 http://www.oth-music.com/exclusives.html     ges en intressant intervju med seriens musikansvarige Lindsay 
Wolfington kring hur musik väljs för serien och vilka funktioner den ska ha.
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främst Haley nästan bryter ihop av att se att han är oskadd. När Haley gråtandes och på gränsen till 

sammanbrott frågar vad som hänt, svarar hennes son ”my grandpa Dan saved me” och Haley kan 

inte göra annat än stirra förskräckt på honom – Dan har varit hatat av alla andra sedan han i den 

fjärde säsongsfinalen angav sig själv för mordet sin bror Keith som dessutom skulle blivit Karens 

make. I följande scener får man se hur alla plötsligt vänder sig om och deras ansiktsuttryck vittnar 

om att någon kommer in i rummet. I nästa scen visas hur Dan går in i rummet, och ”Apologies” 

understryker känslorna – kanske allra främst Dans – genom denna avslutande scen, när alla, med 

främst fokusering på Karen, stirrar på den man som mördade sin egen bror. Även om han räddat sin 

sonson från en galen kidnappare är det ändå inget som kan ge honom förlåtelse för hans tidigare 

synder. Det är onekligen också på tok för sent även för ursäkter. 

Musikvalet för avsnittets avslut (CODA) blev onekligen lyckat utifrån hur pass starka känslor  

sångtexten förmedlar, och hur musiken kunde förstärka och skildra de avslutande scenernas 

övergripande stämning. Det var också första gången Grace Potter and the Nocturnals spelades i 

serien fastän bandets första skiva gavs ut 2004. Grace Potters nästa framträdande i serien gjordes i 

den sjätte säsongens sjunde avsnitt ”Messin with the Kid” där Grace Potter gör ett gästframträdande  

i serien som en gatumusikant.43 Att hon gör ett gästspel utan annat direkt syfte än att uppmuntra 

huvudkaraktären Haley att återuppta sitt musikskrivande, är, som jag ser det, knutet till hur väl 

sången ”Apologies” mottogs i det ovan nämnda avsnittet. Potter framför här endast med gitarr 

sångerna ”Ah Mary” och "When The Stars Go Blue". Den sistnämnda är skriven av Ryan Adams 

och har framförts tidigare i One Tree Hill av Haley (spelad av Bethany Joy Galeotti) och artisten 

Tyler Hilton.

Att Grace Potter framför en i serien redan tidigare använd låt, handlar för mig om hur låten hänvisar 

till just sin tidigare ”plats” och den musikkultur som One Tree Hill  själv har gett upphov till. Den är 

också med på seriens andra officiella soundtrack, vilket egentligen också måste läsas som en ”hint”  

mot fans och seriens fankultur, som förstår denna referens och är väl bevandrade i seriens 

musikhistoria. Här ser vi alltså ett konkret exempel på de nya egenskaperna populärmusiken antar i  

ett ”recontextualised” sammanhang. Jag vill nu i nästa exempel med Kate Voegele fokusera på 

vilken roll denna diegetiska musik får för serien.

När artisten Kate Voegele gjorde ett gästspel i seriens femte säsong som karaktären Mia Catalano 

hade denna ”cross-promotion” en något annorlunda karaktär. Till skillnad från användningen av 

43 http://www.oth-music.com/perform_guest.html  
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Grace Potter och hennes musiktalang var Voegeles karaktär helt central för den storyline som 

pågick under den femte säsongen där karaktären Peyton Sawyer (spelad av Hilarie Burton) skulle 

starta ett eget skivbolag hemma i Tree Hill och marknadsföra/lansera sin första artist. Likheterna  

mellan den karaktär som Voegele spelade och hennes egen karriär var påfallande eftersom hon vid 

denna tidpunkt precis släppt sitt debutalbum och naturligtvis tjänade på all marknadsföring som 

gick att få. För de tittare som redan var bekanta med Voegele (jag tillhörde inte denna grupp) 

verkade det inte vara någon direkt större skillnad mellan hennes identitet som verklig artist och den  

karaktär som fanns i One Tree Hills dieges under dessa avsnitt. Vad som var påfallande var dock att  

det endast på seriens officiella musiksida nämns att det är artisten Voegele som framför musiken.  

Genom seriens dieges är det genomgående karaktären Mia Catalano som skriver och framför sin 

musik, vilket också uppmuntrar tolkningen av att denna musik på något vis skulle ha uppstått i One 

Tree Hill. Det är lätt hänt som jag tagit upp innan att man glömmer att denna musik redan i förväg  

finns som ”readymades”, och att den används i serien i ett marknadsföringssyfte. Produktionen av 

One Tree Hill ville istället förmedla intrycket av att musiken skapades i denna värld och uppstod av 

Mia Catalano.

Voegeles musik framförs under denna storyline främst diegetiskt under säsong fem. I avsnittet 5.07 

"In da Club" gör Voegeles karaktär sin första live spelning i serien med låten ”No Good”. Hennes 

musik används också som CODA i avsnitten 5.04 "It's Alright Ma (I'm Only Bleeding)" och 5.17 

"Hater Is Safer Than Love" när hon framför låtarna ”Kindly Unspoken” och "Hallelujah" i studion 

respektive. Den senare är för övrigt en cover på Leonard Cohens original som blivit berömd också i  

serien The O.C. där den i tappning av Jeff Buckley och Imogen Heap använts som avslutande musik 

i seriens säsongfinaler.

I fallet med One Tree Hill vill jag skildra ”cross-promotion” som att det främst är artisten som 

”växer” av att få sin musik spelad i serien. Bortser man ifrån de stilistiska dragen 

musikanvändningen har för serien och för hur musiken underlättar för tittaren att förstå serien som  

trendig och ungdomslig (Dickinson 2004: 103), så verkar vi se en marknadsföring där det inte råder 

någon egentlig ”jämnvikt” mellan dessa två medieinnehåll innan de konvergerar. För att  

marknadsföringen av musiken ska fungera verkar det krävas att serien är välkänd redan innan 

artistens musik spelas i den. 

One Tree Hill kan också visserligen påstås vara en serie där musik används nästintill in absurdum 

med ett inte så ovanligt textuellt refererande till sin egna historia och tidigare spelad musik, men 
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som också uppvisar dessa små ”hints” till andra serier i samma genre. Alla namn på seriens 

avsnitten är också referenser till just låttitlar och album. Vad som möter tittaren är en sofistikerad - 

och egentligen påfallande intellektuell – integrering av populärmusik och dess medium i One Tree  

Hills kärntext, där denna rekontextuallisering av musiken ger den nya egenskaper och kulturell 

innebörd, när den förekommer tillsammans med detta nya innehåll. Det blir också en naturlig del av 

interaktionen med medietexten One Tree Hill att söka efter just denna information på övriga 

plattformar knutna till kärntexten och dess producenter. När sedan ”fan made” videor och ”tributes” 

till serien görs och publiceras på plattformar som youtube är det inte ovanligt att dessa använder 

den musik som redan spelats i serien, och som för fans har just denna nya betydelse som musiken 

får när det sätts i detta nya sammanhang.

Vad jag har velat peka på här är just denna egentligen ”fullständiga” konvergens mellan 

populärmusiken och tevedrama genren. En betydande del av seriens fandom och fankultur verkar 

handla om att just förstå de textuella referenserna av seriens musikanvändningen, vilket också 

verkar peka just en rikare upplevelse och förståelse för serien som helhet. Men jag vill också 

framhålla att detta görs, sett utifrån intermedial konvergens, som just en marknadsföring och ”cross-

promotion” där tittarens upplevda närhet till serien, dess karaktärer och värld, förstärks genom just  

konsumtionen och interaktionen med detta ”andra” medieinnehåll som konvergerat med 

dramagenren.

Intermedial konvergens betraktat som transmedia storytelling: Gossip 
Girl som fallstudie

Jag vill i nästa exempel genom att skildra serien Gossip Girl (2007-) som också visas på The CW, 

visa på hur en kärntext genom mediekonvergens kan finnas parallellt i två olika medieformer, i detta  

fall böcker och tevedrama. Här ska intermedial konvergens inte främst förstås som att 

medieinnehållet, som i One Tree Hills fall, konvergerat och marknadsförs genom en kärntext, utan 

ger upphov till en produktlinje där det dock inte är helt klart vilken medieform som idag utgör 

själva kärntexten. I Gossip Girl används visserligen populärmusik lika flitigt som i  One Tree Hill 

men här ligger skillnaden i att Gossip Girl först utgavs som en bokserie, innan berättelsen 

ompaketerades och lanserades som en dramaserien och följaktligen fick sitt stora genombrott.

När Gossip Girl kom som tv-serie hösten 2007 fick den omedelbart genomslag och betraktades av 

många (som inte visste att den från början varit en bokserie) som en uppföljare till serien The O.C. 
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(2003-2007). Kopplingen var inte särskilt långsökt. The O.C. hade skapats och producerats av Josh 

Schwartz och kretsade kring att skildra en grupp tonåringars vardagliga ”problemvärld” i det 

välbärgade överklassområdet Newport Beach i Orange Country Kalifornien, på den amerikanska 

västkusten. The O.C. visades på den amerikanska kabeltvkanalen FOX som är en av de största 

kanalerna i USA och fick således fort en stor publik. Serien blev känd för att skildra  

”tonårsproblemen” i denna vackra och soldränkta överklassmiljö och seriens musikanvändning var  

ett lika grundläggande drag för denna serie som i One Tree Hill. Bandet Death Cab for Cutie slog 

igenom genom att få sin musik spelad i serien och en av huvudpersonerna refererar ofta till bandet,  

vilket underlättade för att förmedla och förstärka seriens stil genom just indiepopmusik. Efter att  

The O.C. lagt ner efter fyra säsonger meddelande Schwartz att hans nästa projekt skulle bli att 

lansera den redan befintliga bokserien Gossip Girl som seriellt drama.

Gossip Girl utspelar sig i New York stadsdelen Upper East Side där persongalleriet utgörs av främst 

en grupp tonårskaraktärer som befinner sig samma rika överklassbubbla som skildrades i The O.C. 

Det var alltså för de flesta tittarna enkelt att göra kopplingen mellan serierna, den enda egentliga 

skillnaden var just hur miljön förflyttats från de soldränkta stränderna på den amerikanska 

västkusten till New Yorks välbärgade överklassområden. Det känns onödigt att ens gå in på hur 

detta kan förklaras utifrån Baudrillards och Frankfurtskolans teorier på kulturindustrin och dess 

reproducerade innehåll, eftersom det här är så pass uppenbart att själva essensen (eller fabula) i 

dessa serier är exakt densamma.

Här tänker jag helt krasst konstatera att musikanvändningen i Gossip Girl skiljer sig mycket lite 

ifrån de tidigare nämnda serier jag tagit upp här. Band som Pete Bjorn and John, Air, Cold War 

Kids, The Bravery och Angels and Airwaves har spelats i serien, och pappan till en av seriens 

huvudpersoner försöker i början av seriens första säsong återuppväcka sitt gamla (fiktiva) band 

Lincoln Hawk. Jag vill mer intressera mig för serien som en produktlinje och varumärken utifrån 

Henry Jenkins begrepp transmedia storytelling. Detta kommer här dessutom bli extra interssant om 

man ser på Gossip Girl betraktat som medietext med två kärntexter, men hur just läsaren/tittaren  

uppmuntras att leta efter bitar av denna värld över samtliga medieplattformar där detta innehåll 

återfinns. Jag ska först kort redogöra för den ursprungliga bokserien Gossip Girl och där dess 

skildrade dieges nu har utökats genom två nya spin-off bokserier The It Girl och Gossip Girl: The 

Carlyles.
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Gossip Girl skapades Cecily Von Ziegesar och har i skrivande stund kommit ut i 11 volymer. 44 

Namnet är också ett nom de plum som refererar till den fiktiva karaktären i seriens dieges som är 

narrator både i böckerna och teveserien och utgör den huvudsakliga källan för allt societetsskvaller  

på Upper East Side. Gossip Girl driver även en egen blogg som bevakar alla ”nyheter” och är ett 

obligatoriskt samtalsämne för karaktärerna i serien. Dessutom är hennes identitet hemlig vilket gör  

alla (tjejer åtminstone) ”misstänkta”. I teveserien görs Gossip Girls röst av Kristen Bell (som hade  

huvudrollen i den hyllade tonårsdramaserien Veronica Mars).

Sett utifrån the art of world-making (Jenkins 2006a:113f) utgör varumärket Gossip Girl en 

intressant samtida empiri. Fans och tittares interaktion med denna värld är naturligtvis inte låst till 

en medieform, utan Gossip Girl ska förstås som just detta ”overflow” av ett innehåll (Brooker 

2003:325), där interaktionen med medietexten görs på alla plattformar där bitar av seriens dieges 

kan hittas. Den seriella dramaserien gör enligt Von Ziegesar ett huvudsakligen korrekt 

återberättande av hennes böcker45, men det ska för den delen inte innebära att teveserien ersätter 

bokprodukten som kärntext. Istället verkar det handla om att just erbjuda bitar av denna värld i så 

många olika medieformer som möjligt, och det är intressant att notera att två spin-off produkter 

först lanseras i bokform. Hur dessa texter blandas blir också tydligt om man besöker bokseriens  

officiella hemsida46 där bokserien istället bara verkar vara en del av Gossip Girl som varumärke. På 

denna sida länkas istället ”skamlöst” till tv-seriens officiella hemsida och tv-seriens DVD-utgåvor 

vilket ger intrycket av en medveten marknadsföring, där gränsdragningen suddats ut till de övriga  

medieformerna som tillhandahåller detta varumärke. På bokseriens officiella hemsida kan  

besökaren (naturligtvis) också varje vecka läsa blogginlägg47 skrivna av Gossip Girl som också 

flitigt kommenteras. Till och med läsarnas möjlighet till att kommentera inläggen utgör en del av  

denna ”structured interactivity” uppifrån och ner mot konsumenten (Brooker 2003:325). Det vore 

inte heller långsökt att ana att vissa kommentarer säkerligen också skrivs av produktionsbolaget.

I denna bemärkelse där man betraktar Gossip Girl som varumärke får man intrycket av att 

marknadsföring har gjort ännu mer genomtänkt än vad är fallet med tidigare serier i samma genre.  

Här finns det antagligen en styrka i att varumärket först blev känt i en annan medieform än som 

tevedrama, och att det sedan har kunnat breddas och utökas till övriga medieplattformar som 

populärmusik, hemsida, DVD-utgåvor och nu senast också tillbaka till bokmediet i form av två ny 

44 http://www.gossipgirl.net/series.vm  
45 http://www.abcnews.go.com/Entertainment/Story?id=3628866&page=1  
46 http://www.gossipgirl.net/index.vm  
47 http://blogs.gossipgirl.net/heypeople/  
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produktlinjer eller spin-off titlar. Vad vi kan peka på är denna upplösning mellan olika medieformer,  

och istället notera hur vi idag måste förstå medieprodukter snarare i termer som innehåll. 

Interaktionen med detta varumärke i ett medieformat naturaliserar och uppmuntrar denna jakt hos 

konsumenten över andra medieplattformar där samma innehåll hittas. Gossip Girl som varumärke 

och marknadsföringsstrategi visar hur en tidigare diskursivt skapad gränsdragning (framför allt i 

den akademiska världen) mellan medieformer, idag verkar allt mer irrelevant för hur vi ska förstå en  

skillnad mellan vad som utmärker innehållet i olika medieformer.

Men naturligtvis hittar man också ett medieinnehåll skapat utifrån denna kärntext som görs utanför  

det ramverk som marknadsföringen av varumärket sätter uppifrån och ner.  Gossip Girl har skapat 

en rik fanfiction produktion om man besöker sidor som fanfiction.net, och fans har utifrån den egna  

läsningar av serien skapat tributes på videosidor som youtube. Dessa övergripande tendenser för 

den samtida konvergenskulturen kommer jag inrikta mig på i nästa kapitel, där jag vill peka på ett  

skapande och fandom som sker genom interaktionen med dessa medietexter där konsumtion 

naturligt övergår i produktion: ”Spectator culture becomes participatory culture” (Jenkins 2006b:  

60). Det är uttryck för denna mediekultur som kulturell konvergens, där deltagande och den aktiva 

användaren befinner sig långt utanför det regelverk eller marknadsföring som helt dikteras uppifrån  

kring hur medietexter lanseras som här är fallet med Gossip Girl.

Jag har i detta kapitel velat skildra, låt oss kalla den för, den ”mörka sidan” av samtida 

mediekonvergens. Det är en aspekt av mediekulturen där några få intressen kan diktera, kontrollera 

och nå ut med sitt massmarknadsförda innehåll på de mest prominenta medieplattformarna och via  

deras infrastruktur. Det är nästa steg av den ”kulturindustri” som Frankfurskolans teorier la grunden 

för, för nu över 50 år sedan, men som idag dessutom har kunnat dra åt snaran ännu hårdare runt 

konsumentens hals. Om det tidigare handlade om (som för Frankfurskolan) att peka på hur ett  

likriktat och reproducerande innehåll fanns i olika medieformer men utan någon koppling 

sinsemellan, så har denna utveckling som jag ser det idag lett till att vi hittar ett innehåll spritt över 

så många medieplattformar som möjligt, och hur denna marknadsföring och produktplacering har 

kunnat göras ännu mer ”förrädisk”, intrikat och sofistikerad. Dessa aspekter som jag menar till stor 

utsträckning ges rättvisa och förklaras genom den intermediala konvergensen, visar på dessa 

begränsande och ”störande” inslag av vår förståelse för denna samtid.

Jag har i detta avsnitt velat skildra de samtida aspekterna av de marknadskrafter som betonar 

konsumtionen av deras innehåll, men som exkluderar konsumenten och fans från alla former av  
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delaktighet och påverkan. Där deras interaktion med detta innehåll som bäst kan förstås som helt 

kontrollerad ”uppifrån”. Jag kommer att återuppta dessa trådar i slutkapitlet och utveckla dom ett 

par steg till, men jag tänker nu lämna detta spår, och i följande kapitel komma in på helt andra 

aspekter av den samtida konvergenskulturen.

Jag kommer nu in på kulturell konvergens, den ”ljusa sidan” av den samtida mediekulturen, som 

pekar på aktiva engagerade medieanvändare som producerar, skapar och remixar utifrån det 

innehåll de tar del av och känner en närhet till. Dessa aspekter kommer att handla om just denna  

kollektiva intelligens mellan fans som tillsammans skapar ”virtuella fikarum”, och som idag,  

förstärkta av ”new medias” verktyg och redskap för publicering, kan göra sina röster hörda på helt 

nya villkor i en samtida konvergenskultur.
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Kapitel 6: ”The people formerly known as the audience”

Disposition

I detta kapitel kommer jag behandla samtida kulturell konvergens: det medieinnehåll och 

produktion som, för att låna Andersons term, sker ”nere” i svansen på det samtida medieutbudet. 

Detta är oftast präglat av fandom och fankultur som skapar ett material utifrån de massproducerande 

kärntexten (i kurvans ”huvud”), i helt andra syften än kommersiella sådana och detta innehåll sker  

också utanför de uppsatta ramarna för deltagande som sätts uppifrån av kärntextens producenter 

som jag skildrade i förra kapitlet. 

Jag kommer här redogöra för den medieteoretiska forskning som alltmer skulle peka på att  

mediekonsumenter inte kan förstås som passiva, utan istället efter egna preferenser och intressen 

gör aktiva medvetna val när de sållar och letar i medieutbudet. Huvudinriktning för detta kapitel  

kommer jag ta från den brittiska medieteoretiska etnografiska utvecklingen från slutet av 1960-talet  

och framåt inom fältet för vad som gick under namnet ”Cultural Studies” hos CCCS eller 

Birminghamskolan.

Detta kommer sedan utvecklas när jag beskriver den samtida fandom som visar på konsumentens  

upplevda närhet och meningsskapande till medieinnehållet och till andra fans, som i sin tur generar 

en vidare produktion. Jag kommer här använda mig av samtida uttryck för fandom knutna till den 

populära brittiska sci-fi dramaserien Doctor Who (2005-) men också ge en historisk bakgrund till 

den fankultur som höll serien vid liv från att Doctor Who's första inkarnation gick i graven, fram till 

att BBC vågade starta den på nytt över 15 år senare. Doctor Who är idag också BBC:s flaggskepp 

för transmedia storytelling (Perryman 2008). Vad jag villl visa i denna del, med främst ingång på att  

skildra vad fans utifrån serien skapar för medieinnehåll på populära social networking plattformar 

som youtube, är att kulturell konvergens ändå inte går att förstå som helt fristående från de krafter  

som uppifrån sätter regelverk för fans interaktion och meningsskapande med dessa serier. I fallet 

med vad som produceras och publiceras på youtube handlar detta innehåll främst om fans reaktioner 

på vad de tar del av, deras skapande är fortfarande avhängigt av vad som i större bemärkelse 

påverkar och präglar seriens utveckling.

 

I detta kapitel bli det också lika aktuellt att skildra det akademiska förhållningssättet till dels hur 

fankultur ska förstås och har studerats, dels också vad som brukar gå under namnet aca/fen, en 
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samtida ”akademisk (sub)kultur” som skriver om fans, men där dessa akademiker också själva 

”tillhör” samma empiri och fandom. Det medieinnehåll som produceras under ”etiketten” fandom, 

hur det idag studeras och skrivs om i den akademiska världen kommer vara en central del av detta  

kapitel. På samma vis anser jag det viktigt att peka på denna ”konvergens” mellan den akademiska 

världen och samtida fandom och fankultur, då, som jag skildrade in uppsatsens inledning, denna 

studie befinner sig i och uttrycker denna samtida akademiska kontext av aca/fen.

Jag ska dock börja med en kort tillbakablick till kapitel 4 där jag skrev om Frankfurtskolan och 

”critical theory”, och dessas redogjorda teorier för vad man kallade masskulturen och sedermera  

kulturindustrin. Jag vill använda deras tankar och teorier som grund i denna del för att argumentera  

för varför en syn på mediekonsumtion som passiviserande och fördummande i slutändan blir 

otillräcklig, för att förstå människors interaktion med medieinnehåll och därefter uppkomna socialt 

meningsskapande praktiker. Denna del vill utveckla synen på mediekonsumtion och därefter vidare 

-produktion efter begrepp som socialized media, participatory culture och collective intelligence, 

som just handlar om människors deltagande i en kollektiv och social process genom denna 

interaktion med samma medieinnehåll.

En kort tillbakablick till Frankfurtskolan

Oavsett om man genom ”critical theorys” glasögon vill betrakta all mediekonsumtion som att det i 

slutändan alltid kommer gå avsändarens (medieföretagens) agenda, blir det nödvändigt att se  

närmare på hur mediestudier kom allt mer förändras mot ett synsätt där man började intresserade sig  

för interaktionen mellan innehållet och dess publik. I kontext av en samtida medievärld måste också  

ett normativt skifte förstås och ”erkännas” mot helt nya former för deltagande. Detta deltagande har  

förändrat vad mediekonsumtion är, och därigenom också hur vi i dag måste förstå och se 

medievärlden som helhetsbild. Detta kapitel kommer således att handla om både nya och förändrade 

akademiska förhållningssätt till mediekonsumtion - som förenklat uttryckt skildrar synen på 

övergången av mottagaren från passiv till aktiv - och människors faktiska praktiker och  

meningsskapande med detta innehåll.

Utifrån dessa perspektiv på mediekonsumtion och publikens roll och tillskrivna egenskaper, räcker 

de övergripande teorierna hos Frankfurtskolan om kulturindustrins passiviserande och 

reproducerade innehåll inte ”hela vägen”. Man bedrev mig veterligen aldrig någon publikforskning, 

där man faktiskt hade kunnat studera människor i deras vardag för att ta reda på hur deras 

mediepraktiker såg ut. Adornos innehållsanalyser (om man vill kalla dom för sådana) utgår ifrån en 
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”grundingrediens” hos kulturindustrin som kontinuerligt upprepas efter en given mall, men som till 

uttrycket skiljer sig beroende på vilken medieplattform det handlar om. Det verkar inte gå att peka  

på något kausalt sammanband där ett homogent, likriktat och reproducerande innehåll, skapar en 

publik eller en massa som formas efter dessa förutsättningar. Det ständigt upprepande innehållet 

verkade mer implicit handla om vad det förväntades generera för (homogen) respons hos publiken. 

Enligt detta synsätt finns bara en dominant form av tolkning48 som publiken kan göra. 

Frankfurtskolans syn på kulturindustrin och ”critical theory” säger i slutändan inget om människors  

faktiska mediekonsumtion och dess praktiker (eftersom de alltid förutsatte ett passivt mottagande).  

Som teoretiska ingångar blir de i denna bemärkelse otillräckliga för att förstå och få insikt i hur  

publiken tolkar och skapar mening kring sitt mediebruk. I de tyska herrarnas försvar ska sägas att en 

sådan forskning skulle dröja ända tills sultet av 1960-talet, då den brittiska medieforskningen 

utvecklades som en gren inom ”Cultural Studies” (Scannell 2007:1), och alltmer började influeras  

av etnografiska studier.

Jag kommer nu gå vidare och redogöra för senare perspektiv på mediekonsumtion och publikstudier  

som jag menar kommer vara relevanta för hur samtida konvergenskultur kan betraktas och förstås. 

Mitt fokus kommer nu också alltmer gå över till konsumenten, vilket ligger i linje med hur  

utvecklingen i medieforskningen kom att lämna själva texten och fokusera på kontexten för just  

konsumtionen. Hur den går till, var detta sker och vad publiken sedan faktiskt gör som konsument 

och deltagare.

Birminghamskolan och ”Cultural Studies”: en förflyttning till det 
brittiska sjuttiotalet

Frankfurtskolans huvudsakliga tillkortakommanden låg, som redan nämnts, i att deras studier 

främst var inriktade på hur de olika massmedieprodukterna reproducerades till innehållet: hur de 

följde en redan given karakteristik, till sitt väsen var mimetiska och endast förmedlande en redan  

vederlag världsbild och -uppfattning (Adorno 1991). Föreställningen vad sedan gällde publikens 

tolkning av innehållet, verkade göras utifrån ett - aldrig påvisat - samband att kulturindustrins  

passiviserande innehåll, också skapade en passiv (och fördummad) publik. Eftersom 

kulturindustrins likriktade massmedieinnehåll hade tolkningsföreträdet49 – det var det huvudsakliga 

48 Med dominant tolkning syftar jag naturligtvis på Stuart Halls encoding/decoding modell som
      jag kommer in på i nästa rubrik.  
49 Tolkningsföreträde kan förstås utifrån ett teoretiskt perspektiv som förenklat kan förklaras utifrån att varje samhälle 

har en dominerade och gällande ordning. T.ex. Hall (1980) kallar detta för ideologi och Foucault använder begreppet 
diskurs (Winter Jörgensen & Phillips 2000:19f) för att förklara samma fenomen.
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eller enda medieinnehåll som konsumerades eller fanns tillgängligt – utgjorde det ”mallen” för all 

reproduktion. Eftersom detta innehåll och dess konsumtionspraktiker var så pass dominerande och 

naturaliserade, ifrågasattes det således aldrig, eller utgjorde vad man kan kalla en vederlagd 

kulturell ”kunskap”. Därav gick det för Adorno att understryka att innehållet alltid uppfyllde önskad 

effekt hos sin publik. Vi kan förstå det som att publiken alltid tolkade ”budskapet” så som det från 

”kulturindustrins” sida var tänkt, vad också kan kallas för den dominanta tolkningen (Hall 1980).

Med användningen av denna term har jag nu kommit in på Stuart Halls ”encoding/decoding”  

modell (1980) som en början på hur receptionsforskningen allt mer skulle förändra synen på

kommunikationsprocessen avsändare/mottagare, och utifrån mottagarens kontext och roll intressera 

sig för hur denna förhöll sig och använde sig av sin mediekonsumtion. Halls modell var ett sätt att 

gå bortom den tidigare synen på receptionsforskning utifrån föreställningen av ”message, meaning 

and influence” (Hall i Morley 1986:1). Man ville visa på publikens aktiva deltagande utifrån deras 

läsning av medietexter och ”the relation between how media messages were encoded, the 'moment' 

of the encoded text and the variation of audience 'decodings'.” (Hall 1980: 118).

Som jag nämnde var detta skifte mot publikstudier en del av utvecklingen av den brittiska  

medieforskning från mitten av 60-talet fram till slutet av 70-talet. (Scannell 2007:1) Detta utgör  

också den främsta skillnaden i en akademisk medieteoretisk tradition jämfört med hur tidigare 

forskning bedrivits i USA, där ”Cultural Studies” i Storbritannien uppmuntrade en ökad användning  

av kvalitativa metoder inspirerade av det etnografiska fältet. The Centre for Contemporary Culture  

Studies (CCCS) eller Birminghamskolan kom att få extra betydelse för denna vändning mot 

medieetnografiska metoder under denna period. Charlotte Brunsdon, Stuart Hall, David Morley är 

huvudpersonerna jag kommer använda mig av i denna del, som kom att företräda en mer  

etnografiskt inspirerat förhållningssätt för att studera mediekonsumtion i människors vardagliga liv.

Halls ”encoding/decoding” modell (1980) innebar ett problematiserande av hur publiken ansågs  

tolka mediernas budskap. Hall menar att buskapen alltid är kodade efter rådande maktförhållanden, 

och att dessa utgör normerna för vad som ges det dominerande tolkningsföreträdet i ett samhälle 

eller i en kultur. Det är dock inte för den delen självklart att publiken avkodar budskapet efter  

samma ”regler”, vilket gör att det kan uppfattas och läsas på ett sätt som inte behöver  

överensstämma med avsändarens ursprungliga intention. För att förstå hur något kan utgöra den

dominerade tolkningen – som Frankfurtskolans teorier på hur kulturindustrins innehåll okritiskt 

mottogs av massorna – kan man tala om att båda parter har samma eller ett liknande ”språk”.  
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Språket är knutet till föreställningarna av en rådande makt (som exempelvis den 

massmedieföretagen kan diktera ”uppifrån”) och utgör den dominerade kulturyttringen, som 

mottagarna sedan ”lär sig” och kan därigenom avkoda dessa regler och förhållningssätt.50 

I den dominerade tolkningen sker alltså den önskade tolkningen från mottagaren där publikens 

läsning av texten utgörs av de rådande normerna. För Hall är den okritiska hållningen till den 

rådande ordningen inte det enda möjliga förhållningssättet hos publiken, och visar på två andra 

alternativ. Den förhandlande tolkningen intar delvis ett skeptiskt förhållningssätt mot texten, men 

sker fortfarande inom det rådande språket. Den oppositionella tolkningen uttrycker istället att den 

rådande ordningen och dess konventioner ”genomskådas” och att man i läsningen tar avstånd från 

dessa normer och läser texten utifrån ett annat förhållningssätt. (Hall 1980: 136-138)

Hall är alltså en av grundstenarna för att betrakta mottagaren utifrån egna premisser och kontext där 

tolkningar och förutsättningar påverkar hur mediekonsumtion sker och vad som sedan görs utefter  

denna. Vi har alltså kommit ett steg närmare en teoretisk ingång för hur texten får ”ny” betydelse  

hos konsumenten, där denna är förmögen att göra kritiska/oppositionella läsningar av den 

dominanta medieinnehållet. Medieforskningens tidigare rådande syn på den passiva konsumenten 

som ”offret” skulle inom ”Cultural Studies” alltmer komma betraktas som ”the bad old days” 

(Morley 1992:18). Halls modell kan naturligtvis kritiseras på flera punkter och Hall har i senare 

upplagor fått revidera och utveckla den. Det handlar främst om att motpolerna oppositionell/okritisk 

blir otillräckliga teorier för att studera mediekonsumtion, eftersom det förutsätter att en dominerade  

ideologi ständigt är rådande. Grundtanken att publiken alltid gör egna tolkningar utifrån egna 

premisser och förutsättningar har dock inte gjorts mindre relevant i senare forskning, men dessa  

tolkningar hos publiken måste också förstås utifrån premisser som etnicitet, kön, sexualitet och 

social tillhörighet.51

Medieetnografin kom att intressera sig allt mer för den situationsbundna kontexten för människors 

mediekonsumtion, alltså att studera dom i deras hemmiljö för att komma åt ”kärnan” för 

medieanvändningen och dess meningskapande i människors vardagliga liv. En kontext som tidigare 

främst kvantitativa mätningar av människors medieanvändning betraktat med litet intresse (Morley 

1986:16). Tidigare kvantitativ forskning och enkätundersökningar i form av formulär med fasta 

50 Istället för språk kan man tala om diskurser (se t.ex. Foucalt) där det i varje samhälle finns en rådande diskurs som 
utövar makten. Diskurser är dock alltid enligt Foucault konstruerade, och är således ständigt under förhandling, även 
om han menar att de internt är tröga system vad gäller förändring och påverkan.

51 I Family Television (1986)  börjar Morley beröra dessa aspekter av publikens identitet som centrala för hur denna 
tolkar medieinnehållet. Jag kommer fördjupa mig i detta nedan.
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frågor ansågs inte längre förenligt med vad man ville komma åt genom publikundersökningar och 

denna empiri ansågs spelat ut sin roll (Hall 1980:120; Morley 1986:16f). Kvantitativa 

undersökningar hade också främst som syfte att få fram de svar medieproducenterna ville höra. 

Sådan forskning tog inte heller hänsyn till att den placerade publiken i en kontext som inte utgjorde  

en naturlig del av deras vardag, och att publiken skulle förhålla sig till ett innehåll som den annars 

kanske aldrig skulle ta del av. I David Morleys, för sin tids och ännu idag betydelsefulla, 

medieetnografiska studie Family Television (1986) ville Morley ta reda på hur människors faktiska 

medieanvändning och konsumtion såg ut när den studerades i en ”verklig” kontext utefter 

kvalitativa förhållningssätt. Som namnet anspelar på handlar studien om hur familjen i sin hemmiljö 

tittar på tv och interagerar (med ”hjälp av” detta medium). Det är i sig talande (och beklagligt) att  

det skulle dröja ända till mitten av 80-talet innan en studie av detta slag för första gången faktiskt  

gjordes.

I Family Television kritiserade Morley tidigare publikforskning, och sin egen, för att skapa 

konstgjorda förutsättningar där publiken skulle förhålla sig till ett mediematerial som inte  

nödvändigtvis representerade deras mediekonsumtion i övrigt. Hur ofta människor ser på tv är  

ingen oviktigt fråga men den säger inget om själva valen för vilka program som ses eller inte se. Ett 

ökande utbud av medier och tvn:s användning under 80-talet skulle innebära ett större utbud av val  

för konsumenten. Man kunde här börja peka på en spridning eller segmentering av den homogent 

betraktade publiken utefter kriterier som ”ideologies, values, tastes and lifestyles” (Castells 

1996:340). Kvantitativ forskning hade svårare att fånga sådana modernare aspekter av människors 

vardagliga mediebruk (Morley 1986). Istället utvecklades framöver etnografiska kvalitativa studier  

till att bli den nya ”trenden” inom fältet för culture studies (Morley 1992:13)

En föregångare till Family Television och likväl betydelsefull, etnografiskt inspirerad studie var 

Everyday Television: Nationwide av Charlotte Brunsdon och David Morley från 1978. Brunsdon 

och Morley undersökte hur olika grupper tolkade det sammhällsinriktade brittiska tv-programmet 

Nationwide utifrån Halls modell om dominerade/oppositionell läsning. Deras resultat stödde Halls  

teorier om hurdana tolkningar publiken gjorde av materialet, men Morley – och naturligtvis andra -  

har senare förhållit sig kritisk till hur man fått fram dessa resultat. Som Morley själv menade när 

han i Family Television några år senare skrev om hur han kommit att förhålla sig till Everyday 

Television: Nationwide, fanns det i huvudsak tre aspekter av studien som kunde kritiseras:

Den första punkten var valet av kontext där studien bedrivits. Morley menar att den naturliga 
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platsen för människors mediekonsumtion är i deras privata hem, medan projektet studerade 

gruppers medietolkning i de offentliga miljöer - där de visserligen hade för vana att vistas. Den 

andra punkten handlade om att gruppmedlemmarnas tolkningar av programmet inte heller gjordes i  

förhållande till hur de tolkade och förhöll sig till andra program och genre. Som tredje punkt tog  

man för lite hänsyn till gruppmedlemmarnas sociala och (sub)kulturella tillhörighet. (Morley 1986:  

40) I flera gruppers fall handlade den huvudsakliga kritiken av resultatet i retrospekt för Morley inte 

om vilken tolkning av programmet grupperna gjorde (dominant/oppositionell), utan snarare om de 

överhuvudtaget skulle ha tittat på programmet alls : ”In short, what we have at the end of the 

Nationwide project is a series of responses to material which is not necessarily salient to the 

respondents. In effect, we only have an account of their decodings of this material because it was 

artificially supplied to them.” (Morley 1986:45)

Det går alltså att se en kritik av Halls modell och dess relevans såtillvida vad gäller att acceptera  

eller förkasta ideologiskt förankrade budskap eller teman. (ibid 1986: 45) Man kan läsa Morleys  

kritik av sig själv som att publiken, dess sociala konstruktion, kulturella identitet(er) och preferenser  

måste  utforskas betydligt djupare, då man alltmer började ifrågasätta och revidera den dominerande  

synen på mediekonsumtion som monocentrisk52. Den forskning som intresserade sig för kontexten 

av konsumtion började peka på en konsument som bara kunde förstås utifrån termer som 

mångsysslande och aktiv. Användande av en medieform var inte en aktivitet som uteslöt annat, utan 

skedde samtidigt med annan medieanvändning och övriga vardagliga sysslor. En konsument 

utgjorde inte heller bara en publik, var inte bara med i en tolkningsgemenskap, och hade inte bara  

en viss kulturell identitet. Synen på en publiks eller den enskilda konsumentens mångfaldiga  

kulturella identitetsmöjligheter kom att alltmer omvärderas. Vad gäller identiteter bör man dock ha i  

åtanke att vissa kan vara mer dominerade än andra, och att vissa är beroende av och går in i andra 

(Morley 1986:42). En identitet utgörs hursomhelst alltid av flera invecklade faktorer efter subjektets 

positioner, vilket också var ett argument för att omvärdera synen på själva publiken.    

Alltså: stegen mot att betrakta konsumenten i ljuset av att denne utefter egna läsningar och 

preferenser förhåller sig på olika sätt – accepterande eller förkastande – till medieinnehållet, var ett 

stort framsteg för att förstå mediernas roll i människors liv. Men det man kom fram till – som i  

Morleys kritik – handlade om att man mer var tvungen att förstå människors val av vilka medier 

man konsumerade utifrån det egna intresset, identiteten och identifikationen med vad man tog del  

av (framförallt vilka genre eller slags program) i en ständigt växande medieutbud. Hur tittandet sker  

52 Alltså utefter föreställningen att man bara använder sig av en medieform åt gången.
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är inte oviktigt, men måste också förstås utifrån varför man väljer att titta på något. Konstruktionen 

av de egna identiteterna53 kommer vara helt central för att förstå hur man konsumerar media och 

vilka förhandlingar och meningsskapande detta uttrycker.

Mediekonsumtion som socialt formande aktivitet mellan människor och som uttryck för 

identitetskapande (som jag redogjort för övergripande genom uppsatsen främst utifrån  

populärmusik) är de teman för den medieforskning  jag nu ska gå in. Denna kapitel kommer främst  

handla om just fans interaktion med medietexter utifrån termer som socialized media, participatory  

culture och collective intelligens. Jag kommer här börja med att redogöra för den akademiska 

utvecklingen och förändringen kring hur man skrivit om, och förhållit sig till, fandom och fankultur  

som empiri (inom exempelvis etnografiska studier).

Samtida akademiska förhållningssätt betraktat utifrån fankultur och 
”legitimeringen” att vara aca/fen 

Det finns ett par premisser man måste vara medveten om när man kommer till en samtida syn på 

mediekonsumtion utifrån aspekter som deltagande och meningsskapande. Tittaren eller 

konsumenten kan inte längre bara förstås utifrån dessa termer eftersom varje form av deltagande 

åtminstone i någon utsträckning måste innebära en viss närhet till (eller i varje fall kunskap om)  

själva texten. All form av produktion och skapande utgörs av en kreativ process som bara kan 

förstås genom att någon slags identifikation eller närhet till just själva texten, och/eller dess  

kulturuttryck har skett. Nu får man visserligen akta sig för att betrakta allt deltagande som implicita  

”kärleksförklarningar” till kärntexten. Gray (2003) utlyser en ökad förståelse för intertextualitet 

genom att receptionsforskning och etnografiska studier inte oreflekterat alltid ”gör det enkelt för  

sig” genom att göra intervjuer och kvalitativa undersökning enbart bland fans och fankultur av 

teveserier som The Simpsons (1989-). Istället menar Gray att man kan få en förbättrad insikt för 

texten och dess läsning genom att utföra studier som inte enkom handlar om fankultur. Gray utökar 

denna empiri utefter två ”nya” kategorier nämligen: ”non-fans” de som följer en serie ibland men 

för den delen inte betecknar sig som fans och ”anti-fans”; de personer som uttryckligen av olika  

anledningar ogillar serien. Jag vill dock betona att Gray inte menar att vem som helst skulle passa 

för en sån studie. Gray modell bygger just på att dessa tre kategorier (”fans”, ”non-fans” och ”anti-

53 Som Morley (1986, 1992) menar blir det alltid otillräckligt att förhålla sig till konsumenten/tittaren som att denna 
bara tillhör en publik/gruppering. Alltså väljer jag att använda identitet i dess pluralform, eftersom det visar på den 
mångfalden som präglar den samtida människan/mediekonsumenten.
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fans”) redan besitter en kunskap om texten och är sedan tidigare bekanta med den. Insikt i ett 

bredare spektra för tittarens position till texten och dess läsning (förutsatt att man kan argumentera  

för sitt ställningstagande), kan ge minst lika mycket som förståelsen för varför någon är ett fan av 

en tv-serie och dettas identitets- och meningsskapande. Man ska inte underskatta ogillandets 

potential till en kreativ produktion och läsning.54 

Jag vill här alltså skildra den samtida dramaproduktionen utifrån de synsätt som uttrycker någon 

form av närhet till dessa texter, och som förmedlas genom fankultur (där också ”anti-fans”, som 

besitter en kunskap om texten, på sätt och vis ingår). I detta avsnitt vill jag betona den akademiska 

(och kulturella) synen och utvecklingen på fans och fankultur med inriktning på vilka egenskaper 

som traditionellt tillskrivits dessa grupperingar. Det handlar också om hur medieforskningen - och 

främst den etnografiska - alltmer kommit att intressera sig för de meningsskapande praktiker och 

identiteter som medietexter faktiskt ger upphov till. Och idag handlar det om att peka på uttryck  

knutna till denna fankultur, detta deltagande och identitetsskapande, utefter dess producerade och 

skapande medieinnehåll. Vi befinner oss nu i en samtida syn på medieforskning som i stort helt  

fokuserar på vad som görs med konsumtion. Hur vi kan försöka förstå det oändligt stora 

medieutbudet som utmärker samtida konvergenskultur, där de etablerade massmedieföretagens 

innehåll finns sida vid sida med det innehåll som fankultur och gräsrotsrörelser skapar, och där 

konsumtion naturligt övergår i produktion: ”Spectator culture becomes participatory culture” 

(Jenkins 2006b: 60).

Först vill jag börja med att ta upp synen på själva studieobjektet ”fans” och dessa kollektiva röster  

och aktiviteter som för denna del kommer ha en helt central roll för hur participatory culture och 

dess skapande ska förstås. Detta kan också knutas till Lulls superkultur, det individuella skapandet 

och människors identitet i den samtida mediekulturen där den tidigare publiken nu istället är ”a  

culture programmer” (2000:268). Jag ska dock först börja att skildra fandom och fankultur utifrån 

det akademisk förhållningssättet till detta ”studieobjekt”.

Studier av fans55 har sitt ursprung i samma etnografiska ådra som intresserade sig för människors 

mediekonsumtion som jag skildrade i detta kapitel när jag skrev om den forskning som CCCS 

54 Jenkins (2006a) nämner t.ex. sidan jarjarbinkmustdie.com som en reaktion på  karaktären Jar Jar Bink i Starwars 
filmen The Phantom Menace (1999) som blev så hatad att ”fans” gjorde en egen sida enbart för att kräva dennes 
död. Som intressant parentes kan nämnas att han knappt förekom alls i den två påföljande filmerna.

55 Ordet ”fan” har sitt ursprung i analogin ”fanaticus”, som inom religionen står för falsk och överdriven dyrkan 
(Jenkins 200b:17) Detta ursprung till ordets samtida användning, menar Jenkins kommer alltid i viss utsträckning att 
negativt påverka och prägla synen på fans och fankultur.
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bedrev. Brunsdons och Morleys forskning i Nationwide (1978) intresserade sig för vilket läsning 

olika grupper gjorde av det brittiska teveprogrammet Nationwide utefter Stuart Halls ”encoding 

decoding” modell. Men det var en forskning som inte förhåll sig till om dessa tittare också i vanliga  

fall skulle sett programmet, och vilken vidare betydelse och roll programmet hade för denna publik. 

Ett steg i denna riktning togs visserligen i Morleys Family Television  men här ligger fokus främst 

på hur tv-tittandet skapar eller reproducerar familjen och dess roller, efter främst 

genuskonstruktioner. Individuella preferenser får mindre utrymme eftersom det alltid måste ske 

förhandlingar (vilket just reproducerar socialt konstruerade roller inom familjen) om vad man kan 

titta på när flera individer samtidigt ska se på tv.

Det kommer nu istället handla om, som grundpelare för detta kapitel, att utifrån konsumentens egna 

preferenser skapa förståelse för de val och praktiker som präglar dennes vardagliga 

medieanvändning, men också om det akademiska förhållningssättet till att studera dessa  

mediepraktiker. Jag vill nu kort redogöra för Janice Radways studie Reading the Romance (1984), 

och för just Radways förhållningssätt till dess empiri. Reading the Romans är en etnografisk studie 

av kvinnors läsning av romantisk fiktion i romanformat, där Radway genom intervjuer och 

innehållsanalyser av denna genre visar på just det meningsskapande som uppstår för dessa kvinnor 

utifrån deras mediekonsumtion och -praktiker. Studien skildrar en ”faktisk” och självvald vardaglig  

mediekonsumtion – till skillnaden från exempelvis Nationwide av Morley och Brunsdon - och dessa 

kvinnors interaktion med vad jag vill kalla populärkultur. Radway beskriver aldrig sin studie utifrån 

termer som fanstudier eller fankultur men, för syftet med detta kapitel, vill jag åtminstone kalla 

detta för en ”föregångare” till samtida studier av fankultur och fans interaktion och 

meningsskapande med sina valda medietexter.

Reading the Romans skiljer sig också från den nutida ådran av forskning kring fankultur och dess 

meningskapande praktiker, såtillvida att det för Radway (och för andra som bedrev liknande studier 

vid denna tidpunkt), var viktigt att markera att man i rollen som forskare/akademiker inte själv 

identifierade sig med den egna empirin: ”there's often no acknowledgement of any affenction they 

feel for the object of study, or if there is, it's a token of gesture.” (Jenkins 2006b:11) Forskaren ville 

markera att dessa kulturuttryck och mediepraktiker utgjorde intressanta studieobjekt och fenomen, 

men där stannade också all ”förståelse” för vad man forskade om, och någon eventuell upplevd 

närhet med studieobjektet tonades ner. Läser man mellan raderna känns stämpeln av att detta var  

något ”fult”56 ofta påtaglig, och från forskarens sida fanns behovet av att därigenom skapa ett ”de”. 

56 Det är naturligtvis också viktigt att betona att genren ”romansromaner” har en stämpel av låg- och skräpkultur vilket 
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Prosan uttrycker oftast distans till det studerade. (ibid 2006b: 11-12).

Detta förhållningssätt till denna empiri skulle vara gällande också framöver för många forskare 

inom detta fält – det är inte min avsikt att lägga någon ”skuld” på Radway för detta - vilket leder 

mig till att nu redogöra för Henry Jenkins pionjärverk Textual Poachers: Television Fans and 

Participatory Culture (1992). Boken har sedermera kommit att få smeknamnet ”Poachers”57 som 

jag hädanefter också kommer att kalla den (Jenkins 2006b). ”Poachers” gjordes delvis i motreaktion 

till detta akademiska förhållningssätt, men ville också göra upp med den vedertagna, nedlåtande och  

hånfulla bilden av fankultur som dominerade mediernas rapportering, där Jenkins ville ifrågasätta 

den ”officiella” stereotypa skildringen av fans.

 

I ”Poachers” ville Jenkins skildra populärkulturella former och uttryckssätt – innan internet –  

utifrån teveserier som Star Trek (1966-1969) som han kallar för participatory culture. Jenkins ville 

visa vad fans faktiskt gjorde med sin mediekonsumtion, att de inte var socialt missanpassade nördar,  

besatta av meninglösa detaljer, dyrkare av vad normala människors ansåg som ”låg” och obetydlig 

kultur, och förvisade från alla former av mänsklig umgänge (Jenkins 1992:10, 2006b). Jenkins som 

i ”Poachers” öppet förklarade sig som både akademiker och fan – vilket i de dåvarande akademiska 

kretsarna betraktades som nog så kontroversiellt - hade tröttnat på slagordet ”Get a life!” som  

ständigt riktades mot dessa grupper. I många avseenden kan ”Poachers” läsas som ett försvarstal 

som ville utmana den vedertagna bilden av att vara fan (Jenkins 2006b: 12). Jenkins ville skapa en 

alternativ bild av fankultur som såg mediekonsumenter som ”active, critically engaged, and 

creative”. Många fans var samtidigt också oroliga för hur Jenkins skulle presentera de och hur deras  

”underground culture” skulle exponeras för allmänheten: ”They didn't love the media stereotypes of 

'Trekkies'58, but they weren't sure they wanted to open the closet doors either” (Jenkins 200b:1).

Idag, över 15 år senare, verkar fans ställning och sociala status, i populärkulturen såväl som inom 

den akademiska världen, förbättrats avsevärt. Olika former av interaktion med populärkultur 

betraktas inte längre med samma negativa klang och fula konotationer som obligatoriskt förutsätter 

social missanpassning och ”brist på ett liv”. Man kan istället prata om ett kreativt skapande, och ett 

aktivt deltagande som har både mening för själva individen och för det kollektiva 

uttrycket/identiteten: ”The concept of the active audience, so controversial two decades ago, is now  

taken for granted by everyone involved in and around the media industry” (Jenkins 2006b:1). Vi 

också är förknippat med att texterna skrivs av och mot kvinnor för en främst sexuell läsning och njutning.
57 Konceptet med ”poaching” är att läsaren ur texten plockar ut de bitar som på något sätt är meningsfulla eller skapar 

njutning. Läsaren rör sig som en nomad över ett landskap han själv inte skapat för att ”stjäla” vad han själv får upp 
ögonen för; ”rouge readers”  (Jenkins 2006b:1, 39) 

58 Smeknamn på fans av Star Trek kulturen.
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befinner oss idag i ett skede där fans och deras aktiviteter är helt centrala för vår förståelse av 

kultur. (ibid 2006: 1) Samma behov av att ”försvara” som Jenkins gav uttryck för är idag nästan 

borta när etnografiska studier undersöker fan kultur och dess olika uttryck och mediepraktiker.

Vilket för mig till vad jag har för avsikt att skildra i kommande avsnitt. Föregående verk har gjorts 

naturligtvis först och främst utifrån en kontext av den akademiska världen, men har långsamt 

kommit att kunna skriva in sig allt mer utifrån en position inom just själva studieobjektet, och  

således kommit att uppluckra gränsdragningen mellan forskarens och studiens empiri. Därav 

begreppet aca/fen (Jenkins 2006b:3, 12) som uttrycker en identitet hos forskaren som kombinerar 

båda positioner, där kunskap och erfarenhet kan hämtas och blandas från båda ”läger”, utan att detta 

för den delen blir motsägande eller motproduktivt. De tidigare verk jag redogjort för här genom  

denna uppsats har ”visat” för den akademiska världen vad som ”finns” här, och på samma sätt har 

jag genom uppsatsen gjort mitt anspråk på att skildra samtida medie- och konvergenskultur.

Utifrån mitt förhållningssätt som aca/fen, vill jag nu skildra uttryck för samtida kulturell 

konvergens genom den fankultur som skapar ett eget medieinnehåll utifrån den brittiska sci-fi- 

dramaserien Doctor Who. Som jag i inledningen ville betona skrivs denna uppsats utifrån båda 

dessa positioner, där denna studie baseras på mitt eget intresse som fan för det material jag  

behandlar i uppsatsen, men också ur ett akademiskt förhållningssätt där jag vill studera och betrakta 

denna empiri som symptomatisk för samtida konvergenskultur. Jag skriver denna uppsats utifrån att 

genom dessa synvinklar, ”hitta” problematiken dessa serier pekar på, och utifrån detta  

förhållningssätt visa på ett övergripande tillstånd, utifrån vilket en stor del av den samtida 

medieproduktionen måste förhålla sig. Jag spelar med ”öppna kort” då det inte finns någon mening 

med att dölja mitt engagemang och intresse för tv-serier eller bakgrund i en medieteoretisk 

akademiska skolning. Som Jenkins uttrycker det: ”To me the essence of being methodologically  

self-conscious is to be honest about how you know what you know.” (2006b: 6) Och med ingång  

som aca/fen vill jag göra anspråk på just detta.

Fankultur som uttryck för samtida kulturell konvergens: Doctor Who 
som fallstudie

En av anledningarna till att jag vill använda mig av just det brittiska sci-fi/dramaserien Doctor Who, 

bortsett från min egen koppling som fan till texten, är att den haft en lång och dokumenterad 

historia av just participatory culture där fans vidare produktion utifrån den televiserade kärntexten, 
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haft en avsevärd betydelse för seriens synlighet, och kan ha varit en anledning till att BBC faktiskt 

vågade återuppväcka den igen i sin nuvarande inkarnation (Perryman 2008:25). Jag vill i denna del  

först göra en kortfattad skildring av seriens innehåll och historia, innan jag kommer in på hur 

fankultur knuten till serien kan förstås som uttryck för samtida kulturell konvergens och kollektiv 

kunskap, där varje individuell ”medlem” och fan är aktivt deltagande, och kan bidra med ett rikare  

meningsskapande med serien för fankulturen som helhet. Termen för detta är collective intelligence, 

ursprungen myntad av den franska cyberteoretikern Pierre Levy, som vill visa att konsumtionen av 

ett medieinnehåll har blivit en kollektiv process, och att denna intelligens kan ses som en alternativ  

källa till medieinflytande (Jenkins 2006a:4). När jag redogör för collective intelligence görs det 

dock enkom utefter Henry Jenkins applicering av begreppet inom just fandom och i interaktionen 

med ett medieinnehåll främst knutet till populärkulturella praktiker.

Doctor Who visades för första gången 1963 på brittiska BBC och serien gick i sin första inkarnation 

i hela 26 säsonger fram till 1989 då man valde att lägga ner produktionen. Serien har enligt  

Guinness Book of Records rekordet som den längsta seriella sci-fi dramaserie någonsin.59 Serien 

handlar om den tidsresande Doktorn, som med sin farkost TARDIS60 reser i tid och rum och hamnar 

på olika platser och världar där han måste bekämpa monster och andra övernaturliga inslag. Serien, 

dess protagonist, hans följeslagare och tillhörande galleri av antagonister har blivit ikoniserade 

inom den brittiska populärkulturen, och serien har fått kultstatus också i andra delar av världen, 

främst USA. Ett av seriens mest framgångsrika koncept och som förklarar att den gått så länge på 

BBC, handlar om att Doktorn är över 900 år gammal och tillhör en ras av tidsherrar (timelords) från 

planten Gallifrey, och som dessutom inte heller ”dör” i vanlig bemärkelse. När hans kropp blir för 

gammal (som bara hände med den första inkarnationen av Doktorn) eller han blir dödligt skadad har  

han förmågan att regenerera, alltså att kunna förnya sig själv, och på så vis anta en helt ny kropp 

(och personlighet). Konceptet med ”förnyelse” uppfanns som ett sätt hålla serien vid liv när  

skådespelaren William Hartnell, den första doktorn, av hög ålder och sjukdom inte längre kunde 

fortsätta i rollen, och man valde att ge en annan skådespelare chansen att ta över roller istället för att  

lägga ner serien.61 På detta vis har man kunnat byta ut skådespelarna som skildrat Doktorn utan att  

för det behöva ändra det grundläggande konceptet med serien.

59 http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/5390372.stm  
60  TARDIS står för: Time And Relative Dimension(s) In Space. Dess utseende maskeras som en telefonhytt som 

tidigare användes för att ringa polisen vilken var ett vardagligt inslag i Storbritannien på 1950- och 60-talet. 
”Telefonhytten” har sedermera också blivit en populärkulturell ikon.

61 Det ska visserligen sägas att konceptet med regenerering nämns för första gången i sista avsnittet av Planet of the 
Spiders (1974) där den tredje doktorns övergång till sin fjärde inkarnation kallas för just regenerering.
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När serien lades ner i slutet av 80-talet befann sig doktorn i sin 7.e inkarnation (spelad av Sylvester  

McCoy) och innan serien återuppväcktes 2005 med den 9.e doktorn (spelad av Christopher 

Eccleston) hann Doktorns 8.e inkarnation göra ett kort framträdande i den måttligt framgångsrika 

spelfilmen från 1996. Vad jag i denna del vill fokusera på är just hur konceptet med regenerering är  

en oerhört populär aspekt av serien som alltid föranleder mycket debatt och diskussion bland fans 

(och i brittiska medier) och hur just dessa uttryck i samtida konvergenskultur nu kan ges helt nya 

plattformar och röster.

När David Tennant - den nuvarande tionde inkarnationen av doktorn - i oktober 2008 meddelade att  

han efter att ha spelat doktorn i tre säsonger inte längre skulle fortsätta i rollen, skapades omedelbart  

en enorm uppståndelse och debatt där man på diskussionsforum, bloggar eller videosidor som 

youtube kunde följa och ta del av reaktionerna bland fans, gräsrotsrörelser och tittare kring detta. 

Det var nu inte längre bara de etablerade medieföretagen som hade exklusiva plattformar att 

rapportera om detta (även om det inte var ovanligt att också deras reportage spelades in och  

laddades upp på youtube av Doctor Whos fankultur). I konvergenskultur där alla numera har 

möjligheten att bli producenter, skapa innehåll, publicera och nå ut med detta till en publik (som har  

samma intresse), hittas också dessa uttryck långt utanför det traditionella massmediautbudet. Oftast 

genom en vanlig google-sökning (Anderson 2007).

Jag kommer i detta kapitels materialdel fokusera på de inledande reaktionerna på att Tennant  

meddelade att det var dags att lämna serien, men sedan främst inrikta mig på spekulationerna kring  

vem som skulle spela doktorns nästa (elfte) inkarnation, och fans reaktioner på detta när BBC den 

3.e januari i år i avsnittet "The Eleventh Doctor" i serien Doctor Who Confidential62 avslöjade vem 

som skulle bli Tennants efterföljare. Detta ska också förstås utifrån att många ansåg att det nu var på  

tiden att Doktorns nästa inkarnation inte längre skulle skildra en vit västerländsk (heterosexuell)  

man (som varit fallet med de tio tidigare inkarnationerna), utan att serien skulle representera sin  

samtid och kontext av 2000-tal genom att låta en kvinna eller en mörkhyad man spela Doktorn. En 

intressant aspekt av detta är att Doctor Who i viss mån har blivit populär inom gaykulturen och att 

seriens manusförfattare och producent Russel T. Davies är öppet homosexuell. Jag vill här 

exemplifiera seriens fankultur (och dess förekomst i gaykulturen)  genom att redogöra för olika  

videoklipp som finns tillgängliga på den populära videosidan youtube. Vad gäller spekulationerna 

kring hur den tionde doktorn kommer att ”gå ur tiden” (vilket kommer att ske i januari 2010), vill  

62  Doctor Who Confidential  en dokumentär serie – eller spin-off serie egentligen - som följer produktionen av Doctor  
Who och görs främst ”behind the scenes”.
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jag samtidigt visa hur fans redan har gjort videoklipp och montage, där denna kommande 

regenereringen till den elfte Doktorn skildras. Man kan också redan nu hitta ”inofficiella”  

öppningsekvenser för den kommande femte säsongen (som är den första med den elfte Doktorn)  

även fast den kommer börja filmas först under sommaren 2009. Det finns också övergripande 

tendenser mot att serien från 2010 och framåt kommer att se annorlunda ut då  Russel T. Davies  

slutar och Steven Moffat kommer att vara säsongs fems huvudförfattare. Jag kommer först som 

ingång skildra Doctor Who's historiska förankring i konvergenskultur, vilket också underlättar 

förståelsen för att den samtida fanproduktionen som görs kring serien.

Doctor Who's historiska förankring i fankultur och -produktion

Att så pass många nya texter63 redan har skapats utefter den kommande övergången till Doktorns 

elfte inkarnation, har naturligtvis att göra med seriens idag enorma popularitet och status som 

förankrad ikon i den brittiska popkulturen. Samtidigt bär serien på en rik tradition av participatory  

culture som visar på dess fankultur, serien har dessutom lanserats och marknadsförts över flera  

andra medieplattformar ända sedan 1960-talet (Perryman 2008:22). Jag vill i detta stycke skilja 

seriens historiska förankring i konvergenskultur utifrån fans vidare produktion och 

meningsskapande kring serien, vilket underlättar för en samtida förståelse för det innehåll som 

skapas kring serien och de ”communities” förankrade i serien som finns på plattformar som 

youtube.

Neil Perryman skriver om hur den första spin-off produkten till Doctor Who gavs ut i bokform, 

knappt ett år efter att serien lanserades på tv. I detta format skildrades Doktorns äventyr genom 

”comic strips” och prosa som fans kunde ta del av vid sidan om teveseriens kärntext (Perryman 

2008:22). De följande spin-off produkterna som lanserades under tv-seriens första inkarnation ska 

dock inte främst förstås utifrån termer som transmedia storytelling, då många av dom innehöll 

berättelser och inslag som drastiskt avvek från vad som visades i teveserien, och fick svårt att göra 

anspråk på att tillhöra Doctor Who's officiella kanon. De ska idag snarare främst betraktas som 

alternativa tolkningar – där författarna tog sig stora friheter eller var dåligt införstådda med själva 

kärntexten - som inte ”räknas” eller har något övergripande värde för serien annat än som kuriosa  

(Perryman 2008: 22-23). Att jag nämner denna period av alternativa berättelser med föga anspråk 

på att kunna betraktas som ”officiella” och att skildra serien bortom dess kärntext, visar åtminstone  

63 Vilket också kan förstås utifrån vad Gray (2008) redogör för som paratexter, de element som alltid skapas och finns 
omkring en text.
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på hur väl dess innehåll gick att överföra och sprida vidare utanför tevemediet. 64 Det är dock först 

efter att seriens första inkarnation blev nedlagd 1989 som den blir intressant att betrakta utifrån 

uttryck för dess fankultur och gräsrotsrörelser.

   

Serien skulle under 80-talets senare halva alltmer gå utför och hamna i onåd hos BBC, på grund av  

ett flertal olika faktorer vilka jag inte tänker spekulera kring här. Från att ha legat på bästa 

sändningstid på lördagskvällarna med mellan 12-14 miljoner tittare, fick serien finna sig i att visas  

mitt i veckan (i konkurrens med den populära såpaserien Coronation Street), där man som bäst 

nådde fyra miljoner tittare. Perryman noterar hur en anledning för nedgången kan ha varit att seriens 

utvecklades till en nishprodukt riktad mot just fans, som inte längre kunde hitta en publik bortom 

denna kategori av tittare. BBC valde slutligen att inte förnya serien för en 27.e säsong 

(övergripande riktlinjer och storylines hade visserligen börjat skissas på), och det skulle under 90-

talet och framåt vara upp till just seriens fankultur att fylla ”gapet” när Doctor Who tog de första 

stegen mot vad vi idag kan betrakta som kulturell konvergens som gav de tidigare tittarna nya roller 

och synlighet i deras fankultur (Perryman 2008: 23-24).

Tomrummet efter Doctor Whos kärntext fick i början av denna period fyllas av amatörskriven fan 

fiction och lågbudget video (som också hade funnits medan serien fortfarande visades på tv), men  

detta skedde naturligtvis på helt andra ekonomiska förutsättningar och villkor än vad som varit 

fallet för den officiella teveserien som visats på BBC:s plattformar. Steget från underground 

gräsrotsrörelser med stark begränsad spridning och cirkulation till BBC:s massmediedistribution 

skulle dock överraskande nog tas, när BBC lät licensiera professionellt skriven fan fiction i bokform 

av företaget Virgin Publishing som anskaffade rättigheterna till Doctor Who i detta medium. Virgin 

Publishing tillämpade för detta ”open submissions policy” vilket innebar att i praktiken vem som 

helst kunde få sin fan fiction publicerad i bokaffärer och dessutom få BBC:s ”seal of approval”.  

Namnet för dessa berättelser som fans producerade kallas för New Adventures (NA). Detta var dock 

ingen fan fiction skriven för gemene fan av serien, då berättelserna ofta var riktade mot en vuxen  

publik och skildrade ett tillika ”vuxet” innehåll. Denna publicering uppvisade också påfallande  

egenskaper av collective intelligence vilket jag kommer in på snart, då författarna utgjorde  

informella nätverk, där de tillsammans började skapa en sammanhängande fiktiv värld för Doktorn, 

något som seriens tidigare produktionsledning aldrig hade lyckats göra när man hade producerat 

Doktorns ”spin-off” äventyr i andra medieformer, men utan någon koppling till seriens kärntext. 

64 Det gick också utmärk att enkom fokusera på vad som visades i teveserien, utan att riskera att missa något om man 
inte följde Doktorns äventyr på övriga medieplattformar. Därav blir denna koppling till transmedia storytelling i 
stort sett obefintlig.
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(Perryman 2008:23-24)

Riktlinjerna för denna fan fiction satte dock vissa begränsningar. Författarna fick inte regenerera  

Doktorn, döda någon av hans följeslagare eller ta med Doktorns ärkefiende (the Daleks). Detta kan 

alltså till viss utsträckning förstås som ett deltagande som dikterades ”uppifrån” och många fans 

ville röra sig bortom de utsatta ramarna för denna fan fiction produktion. Vad som gör denna 

utveckling särskilt intressant är hur de ansvariga hos Virgin Publishing (och BBC) i många fall 

själva var fans av serien och började ta större risker vad gällde dessa utsatta riktlinjer, vilket  

resulterade i berättelser som, trotts dessa begränsningar, rörde sig långt utanför de traditionella 

narrativ som serien tidigare skildrat: 

During his years in the print the Doctor lost his shadow, temporarily became human, had one of 
his two hearts removed, saw his third incarnation wiped from history, fathered a daughter, took 
LSD, and assassinated JFK; it is fair to say that the television series never took narrative risks on 
this scale. (Perryman 2008:24)

Fankulturens utveckling till att bli bakomliggande producenter för officiellt licensierat Doctor Who 

material bara fortsatte efter detta, då företaget Big Finish fick rättigheterna att producera audio 

drama som gavs ut direkt på CD-skivor 1999. Detta förtag var bemannat av just gamla fans som 

tidigare varit aktiva (och skapat ett namn för sig) inom gräsrotsrörelsernas fankultur och var redan 

väl bevandrade med serien och Doktorn (Perryman 2008:24). Vad man tydligt kan peka på är denna 

trend där BBC ser fankulturens producenter som potentiella blivande anställda då de i sin fandom 

redan visat vad de kan skriva och producera. Detta är ett spår jag kommer utveckla i det avslutande 

kapitlet för att visa hur de färdigheter vi utvecklar i vårat möte med populärkulturen, också vidare  

får andra användningsområden – i detta fall hur fankultur övergår till professionellt producerad (och 

licensierad) verksamhet.

Alltså för att sammanfatta seriens historia utifrån konvergenskultur så vore det fel att betrakta 

Doctor Who som slumrande under de 16 år som gick från nedläggningen, fram till att serien 

återvände i det mer moderna 45-minuters dramaformatet år 2005. BBC var väl införstådda i den 

fankultur som höll serien levande under denna period. Att Doctor Who idag är BBC:s främsta 

varumärke för transmedia storytelling (Perryman 2008:22) är säkerligen ett resultat av denna rika 

tradition som bärs upp av seriens användarskapade innehåll. Paradoxalt nog kunde man ta del av 

mellan fem och sex Doctor Who berättelser varje månad under tiden mellan den gamla seriens  

nedläggning och den nyas start, fler än vad som någonsin var möjligt när serien första inkarnation  

visades på (brittisk) tv. Som Russell T. Davies beskriver serien: ”this show is now owned by its 
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fans” (Perryman 2008: 25). Jag vill nu komma in på att betrakta denna fankultur utifrån vad Jenkins  

kallar collective intelligence utifrån Doktorns kommande regenerering till sin elfte inkarnation och 

de olika videoklipp på youtube där fans behandlar detta ämne.

Samtida fanproduktion som uttryck för kollektiv intelligens och kulturell 
konvergens

Det kollektiva uttrycket för fans interaktion och upplevda närhet med en medietext kan liknas vid 

den samlade informationen tillgänglig för varje enskild ”gruppmedlem”, ”[that] expands a 

community's productive capacity because it frees individual members from the limitations of their  

memory an enables the group to act upon a broader range of expertise” (Levy i: Jenkins 2006b:  

139). All kunskap finns tillgänglig kollektivt där alla har något att bidra med (all kunskap ligger i 

mänskligheten). För Levy skiljer sig denna kunskap från vad han kallar shared knowledge, en 

snarare mer övergripande kunskap – som en series handling, utveckling och karaktärernas 

egenskaper – som kan förstås som essensen som binder fans samman i den gemensamma 

identiteten. Förstår man användarskapat material i dessa termer så kan det också läsas som uttryck  

för den kollektiva kunskapen som görs offentlig utifrån den individuella, och oftast privata,  

läsningen eller föredragna tolkningen av den ursprungliga texten.

Jag vill betrakta kommande exempel knutna till seriens fandom som representativa som den  

allmänna tillgången för just den samlade kollektiva kunskap dessa gemenskaper förmedlar. I just  

Doctor Whos fall har denna kunskap funnits länge och som nämnts ovan kunde uttryck för detta 

hittas i den tidigare fan fiction produktionen, men som på den tiden fick nöja sig med begränsad 

cirkulation och synlighet. I kontext av kulturell konvergens har fans och denna fankultur kunnat ges 

en helt ny roll tack vare internet och ”new media” verktyg: ”If old consumers were isolated 

individuals, the new consumers are more socially connected. If the work of media consumers was 

once silent and invisible, the new consumers are now noisy and public.” (Jenkins 2006a:19).

Jag vill dock inte betrakta de kommande exemplen från youtube som något unikt nytt  

meningsskapande, även om dessa former som medieinnehåll – och dessa aktörer och upphovsmän - 

måste betraktat som nya. Det blir problematiskt att hävda att all närhet till en text per se ger upphov 

till någon form av vidare faktisk produktion, eftersom detta förutsätter att sådana verktyg finns 

tillgängliga (som webkamera, dator och internetuppkoppling) och att kunskapen finns för att kunna  

använda tekniken i detta syfte. I kontext av en västerländsk mediekultur vill jag visserligen hävda 
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att denna teknik och kunskap idag finns tillgänglig och används av gemene person (som kommer 

utgöra exemplen nedan), men som Jenkins menar: ”many of [these] activities […] depend on more 

extended access to those technologies, a greater familiarity with the new kinds of social interactions  

they enable, a fuller mastery over the conceptual skills that consumers have developed in response 

to media convergence. (Jenkins 2006a:23).

Detta ”nya” medieinnehåll (och dess producenter) vill jag se som nästa steg av tidigare ”oral  

kultur”, en utveckling av att vår mediekonsumtion har just en social funktion mellan människor. 

Som Machado-Borges (2003) visar i sin studie av hur fenomenet telenovela (brasilianska och 

spansktalande såpoperor) påverkar människors vardagliga praktiker, så fyller de en central roll i 

människors samtal och interaktion i det offentliga som privata. Vi kan här prata om hur dessa samtal 

och förhandlingar skapar nya texter och tolkningar, men hur dessa inte nödvändigtvis ”sparas” rent 

fysiskt. I kontext av kulturell konvergens handlar det nu också om en gränslöshet för tillgången till 

dessa ”samtal” då de finns tillgängliga och synliga på helt nya villkor. D en tidigare ”orala 

produktionen” har utgjort en väsentligt funktion för människors interaktion – och delvis just som 

uttryck för kollektiv intelligens. Detta blir också extra gynnsamt att påvisa i Doctor Whos fall 

eftersom serien just har en så pass rik fankultur och -historia, och därigenom också en redan  

etablerad ”oral tradition” och tillhörande meningsskapande mellan fans.

I kontext av youtube vill jag också kort skriva om hur engelskans pronomen ”you” kan förstås 

utifrån termer som social networking som Henry Jenkins pratar om i youtubevideon Myspace is "So  

Twenty Minutes Ago"65. ”You” kan i sin singularform förstås som modell för personalised media, 

men får antagligen sin rätta innebörd i sin pluralform som modell för socialized media, som skildrar 

detta kollektiv där den enskilda personen kan hitta och identifiera sig med andra med samma 

intressen, och där ett innehåll redan har en etablerad intressegrupp. Youtube kan naturligtvis delvis 

förstås som en sida som besöks av rent personliga preferenser (där man söker efter ett exempelvis 

exhibitionistiskt innehåll) utan interaktion mellan användare men som Jenkins säger i denna video:  

”most of the content that matters is actually content relevant to a much lager community of people,  

that are watched because they recognise themselves in it and they feel some stakes in it's 

circulation.”66 Jag vill här alltså främst utifrån kommande materialgenomgång förhålla mig till  

youtube som att sidan används för att hitta ett användarskapat innehåll man själv kan känna igen sig  

65 I videon intervjuas Jenkins om hans syn på mediebruk som har en främst social funktion mellan människor där 
individer hittar och känner igen sig i ett innehåll och uppmuntrar dess spridning: http://www.youtube.com/watch?
v=HH0rG8UmbKM

66 Citatet är taget mellan tiden 0:53-1:03 i videon. 
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i. Jag vill dock betona att denna del inte ska förstås som en analys av youtube per se, utan jag vill se 

sidan som en plattform för visar på konvergenskulturens samtida uttryck (för bland annat fankultur). 

Samtliga youtube klipp jag skriver om kommer hänvisas till i fotnoter67.

För att alltså återknyta till den uppståndelse som skapades när David Tennant meddelande att han  

inte skulle fortsätta som Doktorn i seriens kommande femte säsong (sedan seriens nystart år 2005). 

Det gick nästan omedelbart att hitta fans reaktioner på youtube kring detta. Hans besked att lämna 

serien skedde den 29.e oktober förra året på galan 2008 National Television Awards i England viket 

bara dagen senare lades upp på youtube av användaren tomspy7768. Nyheten publicerades också den 

29.e oktober på BBC:s hemsida69. Vad jag vill peka på i dessa exempel är just hur fort det fick från 

att nyheten offentliggjordes till att man kunde ta del av fans reaktioner kring detta (och påföljande 

debatt om vem som skulle bli Tennants efterträdare). Redan från samma dag kan man hitta klipp på  

youtube där fans – med olika reaktioner – kommenterar detta 70. Utifrån hur seriens fankultur idag 

genom internet ”saknar” geografiska begränsningar, och sprider nyheter om serien på internet, blir  

följande fall extra intressanta, när dessa två användare från USA redan samma dag la upp sina 

reaktioner71.

Knutet till den påföljande uppstådda diskussionen om vem som skulle få rollen härnäst, fanns 

samtidigt debatten om det inte nu också var dags för nästa inkarnation av Doktorn att spelas av  

någon annan än en vit västerländsk man. Faktiskt redan när BBC publicerade nyheten på hemsidan 

hade man börjat spekulera kring Tennants efterträdare, och ett namn som nämndes redan nu var den 

färgade skådespelaren Paterson Joseph. Skådespelerskan Catherine Zeta-Jones och Lesley Sharp 

hade av seriens producent Russell T. Davies också nämnts som möjliga kandidater vilket bland 

annat gick att läsa om i en artikel på den brittiska dagstidningen The Guardians hemsida72. Om 

denna debatt gick att följa i de olika etablerade brittiska medierna, så var det nu minst lika intressant  

att se vad det ”tidigare tittarna” hade att säga om detta. Specifik för youtube finns också många 

”nyhetsprogram” av gräsrotsrörelser och vanliga privatpersoner som ”what the buck show”73 och 

67 Ett problem i att skriva om youtube och hänvisa till materialet som finns på sidan är att det endast finns arkiverat där 
på obestämd framtid. Brott mot upphovsrätten (det som publiceras ägs av en annan) innebär att det snabbt försvinner 
och användare kan alltid själva ta bort vad de själva lägger upp. Under perioden februari till april 2009 har jag tittar 
på detta användarskapade innehåll, vilket inte säger att det kommer finnas där ett halvår från att detta skrivs.

68 http://www.youtube.com/watch?v=tbAbxkQJuDY  
69 http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/7698539.stm  
70 http://www.youtube.com/watch?v=TnzQZW7aUc4  
71 http://www.youtube.com/watch?v=HMlc394Pexg  

http://www.youtube.com/watch?v=nGghvbkB1lE
72 http://www.guardian.co.uk/media/2008/dec/18/could-catherine-zeta-jones-be-next-doctor-who  
73 http://www.youtube.com/watch?v=-NqMQAGDTgo  
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”the hot mess”74. Båda pratar om bland annat amerikansk gaykultur (producenterna är båda öppet 

homosexuella) och i dessa avsnitt pratade de om just detta tema, vilken skådespelare eller ”kändis” 

som nu skulle bli aktuell för serien som nästa Doktor. Doctor Who är alltså inte ett ”fenomen” på 

youtube där användare är enkom fans av serien, i många fall som i de två exempel ovan förkommer  

och nämns serien också i andra bemärkelser och kontexter men där serien ingår som en del i andra  

”communitys” och sammanhang. Varför Doctor Who idag verkar vara så pass populärt inom 

(åtminstone den amerikanska) gaykulturen har jag svårare att ge en förklaring för – det faller också  

utanför ramarna för vad jag vill visa i denna materialdel utifrån kulturell konvergens. Serien verkar 

hursomhelst i denna bemärkelse ha klivit ur sin tidigare roll och verkar kunna hitta nya 

intressegrupper, där seriens på sätt och vis uttrycker en ”ny” form av (sub)kulturell tillhörighet.

BBC skulle hålla på vem som utsetts till att porträttera nästa inkarnation av Doktorn fram till början 

av januari 2009. De inledande exempel jag tog upp har alltså en mindre ”relevans” såtillvida att 

tidsrymden för att spekulera och publicera sina tankar kring vem som skulle bli nästa Doktor, inte 

sträckte sig över mer än ca två månader (övergripande spekulationer kring vilka skådespelare som 

skulle kunna skildra Doktorn har naturligtvis funnits genom hela seriens historia). Så fort BBC 

tillkännagav vem som hade givits rollen som nästa Doktor ”slutade” naturligtvis ett medieinnehåll 

göras som handlade vem man trodde skulle få rollen. Videor om Doctor Who på youtube som 

handlade om seriens nyheter kom istället från januari och framåt att handla om vad man tyckte om  

valet av denna skådespelare. Det blev inte något av de favorittippade namnen eller någon kändis 

som gavs rollen, utan Doktorns elfte inkarnation kommer istället att spelas av den relativt okända 

26-åriga skådespelaren Matt Smith. På samma vis gick det nu att ta del av fans reaktioner75 kring 

detta nästan omedelbart efter att BBC presenterat Smith, och klippet från avsnittet "The Eleventh  

Doctor" i serien Doctor Who Confidential76 publicerades av BBC på deras youtubesida redan 

samma dag. Det är också nu som jag kommer skildra olika teman för seriens fankultur utifrån det  

innehåll som skapas, som handlar om hur fans vill skildra den kommande regenereringen till Smith, 

och hur man vill att den kommande säsongen ska se ut.

De förra exemplen handlade mest om att kommentera och reagera på vad man tog del av. Men det  

är viktigt att betona att fankultur och fandom också handlar om att gå bortom den information som  

ges i kärntexten, och utefter en mer privat läsning ta de delar av denna information som för en själv 

är betydelsefull. Jenkins term ”poaching” (1992) handlar om att just dessa läsare reser över  

74 http://www.youtube.com/watch?v=TLgeVZ3oeDo  
75 http://www.youtube.com/watch?v=6hKD7PwnM3U  
76 http://www.youtube.com/watch?v=Zog-6SrGxE0  
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landskap som de inte själva äger för att plocka därifrån vad som har betydelse och är meningsfullt 

för läsaren själv. Det finns ett behov av att skriva om och rätta till vad man anser är fel, processen  

av att konsumera övergår till att vidare producera, interaktionen med texten slutar egentligen aldrig 

i denna bemärkelse: ”One becomes a 'fan' not by beeing a regular viewer of a particular program, 

but by translating that viewing into some kind of cultural activity, by sharing feelings and thoughts  

about the program content [...] (Jenkins 2006b: 41) 

Kommentarerna och reaktionerna här handlar också mer om seriens kommande inriktning som 

helhet än att främst prata om skådespelaren Smith. Många videor som denna 77 handlar också om att 

prata om just seriens fandom som uttryck för collective intelligence, och om spekulationer som hur 

man nu ser på seriens utveckling framöver. Behovet av att tolka en helhetsbild är i många fall mera 

påtagligt som i detta fall78. Youtube befolkas, som jag upplever det, av en överhängande ung publik 

som också är påfallande i de exempel jag tagit upp hittills på ”fanmade” videor som görs om serien. 

Sett till denna demografi görs denna representation av seriens fankultur på youtube delvis rättvisa,  

men i fallet med denna79 video, är det påtagligt att serien också har en äldre skara anhängare och  

fans. Det finns som i detta exempel också en vilja av att skildra seriens historiska betydelse för 

många fans, och vad de olika skådespelarna att spela Doktorn har betytt för den generation av fans 

som redan hade en koppling till seriens innan dessa nya inkarnation började 2005. Texten Doctor  

Who utgör i denna bemärkelse just vad Brooker kallar ”a lifestyle experience” (2003: 323) där en 

medietext integreras in i vardagslivet och blir en del av den egna identiteten som också vidareförs 

till nästa generation.

Doctor Who utgörs idag av en ganska så ovanlig demografi som består av fans mellan 30-45 år 

(som såg den ursprungliga serien när de var unga på 70- och 80-talet) och de grupper av unga och 

tonåringar som idag stiftar sin första bekantskap med serien i dess nya inkarnation (Perryman 

2008:35). Övergången till Smith verkar också vara ett generationsskifte i serien mot att bli just mer  

samtidig och ”trendig” som i valet av den yngsta skådespelaren någon att ges rollen som Doktorn. 

Redan nu hittas också på youtube en vidare vilja hos fans att skildra vad som kommer hända i 

seriens kommande säsong. De videor jag tar upp här använder ett tidigt visat material för att  

”remixa” och göra om för att producera ett nytt innehåll, som dessutom kan visas redan innan det  

officiella faktiskt ens har kunnat filmats. Det finns så att säga ingen anledning att behöva vänta på  

kommande avsnitt, utan fans egna producerade texter och videor kan idag under tiden ”fylla gapet” 

77 http://www.youtube.com/watch?v=KhswPY_sP5s  
78 http://www.youtube.com/watch?v=5RQHNAVB4Uk  
79 http://www.youtube.com/watch?v=FYZec2OX0pk  
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efter detta behov, och varje individ och fan har möjligheten att själv få producera och visa vad som  

kommer hända.

Jag har velat betona just hur pass grundläggande konceptet är med regenerering för Doctor Who, 

övergången till nästa inkarnation där fans måste ta farväl av den tidigare Doktorn. För många 

kommer David Tennant också att vara ”deras Doktor”, den Doktorn som var den första de såg, och 

den som faktiskt gjorde dom till fans av serien. Tennant har betytt oerhört mycket för att etablera 

serien i sin nuvarande inkarnation och förankra den i sin tidigare historia, och den kommande 

regenereringen till Smith kanske i viss bemärkelse för många fans handlar mer om att ta farväl av 

Tennant än att se hur nästa Doktorn kommer att skildras. Det finns redan nu ett par videor eller 

”tributes” som skildrar detta. Följande video80 använder sig också av samma bakgrundsmusik som i 

den förra regenereringen till Tennant (9.e till 10.e doktorn), som en allusion till hur denna ”ritual” 

görs. Också denna video81 använder tidigare visade regenereringsscener i den nya serien (Doktorn 

har inte varit den enda med denna förmåga) med låten ”Spiraling” av det brittiska bandet Keane (ett 

sätt måhända att visa på att Doctor Who är just brittiskt mediekultur). Man kan också i viss fall  

notera ett ogillande av att Smith ska ta över rollen som Doktorn. Denna video82 passar på att 

humoristiskt skildra att Tennant inte alls är nöjd över sin framtida inkarnation. Videon blandar klipp 

från serien med den första intervjun med Smith där han pratar om att ha utsetts till att spela den  

kommande inkarnationen.

Jag vill avsluta med att också ta upp några titelsekvenser83 för den kommande femte säsongen där 

man tagit öppningstemat för seriens fjärde säsong (som hade en mer dramatiskt temamusik) och 

lagt in namnen på de skådespelare som man vill se i den kommande säsongen. I denna 84 video 

blandas dessutom inslag från den gamla seriens öppningstema (från 80-talet) med den nya där också 

Matt Smiths bild lagts in. Den gamla seriens öppningssekvenser visade alltid en bild på Doktorn 

som åkte mot bilden tills den ”åkt igenom” skärmen. Det är inte helt otänkbart att den kommande 

säsongen kan ha en öppningssekvens som blandar dessa två stilar.

Det övergripande temat jag har velat skildra i denna materialdel är hur enskilda fans, väl medvetna 

om att de på plattformar som youtube utgör en röst i ett gemensamt kollektivt uttryck, kan prata om  

serien och diskutera andra åsikter och tankar. Jag har velat skildra att detta innehåll inte ska läsas 

80 http://www.youtube.com/watch?v=ApoAZnUF0FA  
81 http://www.youtube.com/watch?v=QcZY3yJv3SY  
82 http://www.youtube.com/watch?v=-jQ79TEuD9E  
83 http://www.youtube.com/watch?v=cPGUl87HI4E  
84 http://www.youtube.com/watch?v=3ZibUjgm6M4  
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som enskilda användares ”öar”, utan att det i skapandet av dessa videor och innehåll, redan finns en 

medvetenhet om en föreställd och befintlig publik som kommer att ta del av och identifiera sig med 

detta medieinnehåll. Den fandom som finns idag behöver inte heller vänta på att nya officiella 

avsnitt eller material ska komma, utan kan på plattformar som youtube hitta och producera dessa 

texter av och för fans som dessutom hjälper till att skapa en ny ”hype” för kärntexten, och samtidigt 

ger denna en ny betydelse och läsning när den idag förekommer sida vid sida med detta nya 

”fanmade” innehåll (Gray 2008). Vi rör oss alltså i ett nytt fält och förståelse för denna slags 

textualitet som en av de många förändringar konvergenskulturen visar på idag.

Participatory culture och collective intelligence förmedlar dessa kollektiva uttryck, som Jenkins 

(2006a) menar har blivit en alternativ källa till mediemakt och inflytande. Dessa nya aktörer och 

deras medieinnehåll fungerar idag sida vid sida med redan etablerade medieföretag och  

innehållsproducenter, och jag har här velat skildra den samtida utvecklingen genom att visa på  

vilket ”fanmade content” som idag görs av och om serien Doctor Who. Jag har också velat betona 

att detta måste förstås i termer av socialized media och detta utgör ett kollektivt och interagerade 

skapande. Förhållningssättet till collective intelligens är att individen kan ta hjälp av den övriga 

kunskapen som finns tillgänglig i gruppen, och behöver således inte ”oroa sig” för att man själv inte 

kan göra anspråk på att kunna ”allt” om en serie eller medietext. Varje individ kan hämta en  

kunskap från detta kollektiv. Det någon saknar, har en annan kunskap om och vice versa: ”No one  

knows everything, everyone knows something, all knowledge resides in humanity” (Levy i Jenkins 

2004:35). För att skildra samtida uttryck knutna till användarskapat innehåll utifrån Doctor Who har 

jag velat använda den populära videoplattformen youtube som just denna nya tillgång till  

information, där fans kan ge sina synpunkter och insikter om hur de ser på kommande avsnitt av 

serien, när Doctor Who nu med en ny skådespelare i huvudrollen och en ny producent kan komma 

att ta en ny inriktning.

Socialized media är en grundläggande samtida förståelse för denna kollektiva process, för denna 

interaktion och meningsskapande mellan fans. Här har jag velat skildra dessa uttryck utifrån 

populärkulturen. Youtube är naturligtvis bara en plattform för detta - collective intelligens går att 

påvisa på alla plattformar, också fristående från internet, som förstås som social media - men är just 

ett påtagligt samtida uttryck och konkret exempel för konvergenskultur, där kommersiellt och 

”fanmade” innehåll finns sida vid sida. Dessa plattformar har gett participatory culture nya uttryck 

(som vloggar) och ny exponering, men jag vill betona att denna fankultur har funnits länge men då 

som just ”the people known as the audience” (som allusion till kapitlets titel). Detta kapitel har 
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alltså handlat om att visa hur de ”tidigare tittarna” har getts helt nya verktyg och möjligheter att  

göra sin röst hörda, och jag har här exemplifierat detta genom uppsatsen främst i kontext av 

populärkulturen som en första ingång. Detta menar jag utgör ”den ljusa sidan” i en samtida 

mediekultur – som motkraft till den mediemakt och dominans som alltmer görs uppifrån. 

Detta visar också på den problematik här som eventuellt blivit tydlig genom denna  

materialgenomgång. Jag har delvis inriktat mig på just fans reaktioner till vad de tagit del av, vilket 

på sätt och vis kan ses som att detta innehåll fortfarande måste förhålla sig till en strukturerad 

interaktion med serien. Dessa fans ges visserligen nya röster som genom en kollektiv process blir 

lite av som faktiskt kan ses som en alternativ mediemakt. Men det görs i de flesta fall kanske i  

egenskap av att man upplever sig själv som mottagare av vad man tagit del av -  men bidrar med sin 

egen synpunkt utifrån en traditionell roll som först konsument. Men det kan lika gärna 

omformuleras till att det innehåll som skapas här görs i en ny typ av kontext av produktion som 

interaktion med serien. Det görs utefter en vilja att producera och bidra med egna texter, som  

därigenom omformar och påverkar helhetsförståelsen för kärntexterna, som inom populärkulturen 

av fans hela tiden skrivs om, ges ny mening, och får en ny läsning och innebörd.

Om jag i detta kapitel har velat visa upp uttryck för samtida kulturell konvergens, och hur denna i 

många fall också ser nya användare som skapar och producerar långt utanför de riktlinjer och 

regelverk som sätts uppifrån och ner, så blir det ändå påtagligt att man fortfarande i viss  

utsträckning måste förhålla sig till denna ”skugga” som kommer ”uppifrån”. I detta fall måste detta  

naturligtvis förstås i kontext att kärntexten produceras BBC – och att BBC:s marknadsföring av 

Doctor Who genom transmedia storytelling naturligtvis kan ges en helt annan exponering och 

synlighet än fans medieinnehåll kring serien som görs på gräsrotsnivå. Vi kanske fortfarande 

befinner oss i en föreställning av structured interactivity (reaktioner till vad som händer), vilket 

beskriver olika former av deltagande, men inte någon delaktighet. Jag har inte hittar någon video  

där fans pratar om vad de tror kommer hända i den kommande säsongen eller egna producerade 

berättelser på detta tema. Fan fiction är visserligen i denna bemärkelse en innehållsform där detta  

kan vara lättare att skildra – youtube kan inte ge rättvisa åt alla uttryck för samtida konvergens- och  

fankultur (vilket jag inte heller påstått).

Även fast denna fankultur kan skapa ett eget och nytt innehåll på (delvis) egna villkor så blir det 

också påtagligt att det ännu sker efter vad man ser som möjligt, man är inte, som jag menar, helt 

”van” vid sin nya roll. Även fast verktygen finns tillgängliga vill jag inte mena att det ”fria” 
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deltagandet ännu sker (eller tillåts uppifrån). Detta ska dock också kopplas till vad Jenkins kallar 

”critical utopian” där man snarare ser de samtida möjligheterna som finns i detta, än att betrakta  

medieanvändning som något regressivt, fördummande och ”farligt” (där exempelvis föräldrar måste 

övervaka sina barns aktiviteter). I uppsatsen kommande avslutande kapitel kommer jag utveckla  

detta, och återkoppla samtliga teman och frågeställningar som jag tagit upp genom uppsatsen.
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Kapitel 7: En medieteoretisk förståelse för konvergenskultur
I slutfaserna av skrivandet av denna uppsats när jag gått igenom tidigare text och kapitel, har jag 

flera gånger slagits av hur nästintill ovillkorligt jag vill försöka skildra ett samtida tillstånd av  

”antingen eller ”. Av ett ”vi” (fans, tittare, konsumenter och gräsrotsrörelser som det kollektiva  

uttrycket som alltid måste slå ”uppåt”) och ett ”dom” (massmedieföretagen och deras likriktande  

massproducerade utbud ”nedåt” som upprätthåller status quo mot en hjälplös och fördummad 

publik). Det låter lite väl hårddraget ibland. Som om samtida mediekultur bara kan förstås i termer 

av ”svart eller vitt”: hur det finns en ”mörk” och en ”ljus” sida (termer som jag följaktligen också  

använder i slutet av kapitel 5 och 6). Efter en tids osäkerhet och ångest inför denna (stereotypa)  

indelning, har jag ändå upplevt att den fyller en viktig funktion som denna studies grundpelare,  

eftersom denna indelning ger en övergripande rättvisa för förståelsen för samtida mediekultur och 

dess uttrycksformer där konvergens naturligtvis är ett helt centralt begrepp. Jag är väl medveten om 

att jag genom uppsatsen använt detta begrepp nästintill in absurdum, men jag kommer inte här i 

avslutningskapitlet ge läsaren några falska ”förhoppningar” om att något annat ska komma i dess 

ställe.

Det jag har för avsikt att göra här kommer snarare handla om att blicka tillbaka på allt jag tidigare 

skildrat genom uppsatsen och ”se” vad som visas genom detta, eller vad detta samtida kommer att 

få som nästa steg; vad är det som kommer av (och efter) konvergens. För den läsare som redan är  

välbevandrad i den tidigare medieteori och -historia som jag skildrat i tidigare kapitel, kan detta  

kapitel gärna läsas mer som en fristående essä om uppsatsens tidigare nämnda frågeställningar, 

komplexitet och synsätt på mediekultur. Jag kommer här att ”lyfta” allt jag tidigare redogjort för  

utifrån förståelsen för hur detta kan appliceras på denna samtidighet. Jag vill också betona att detta  

slutkapitel ska läsas som en teoretiskt ansats till att fånga en förståelse eller helhetsbild för  

uppsatsen som skyltande för denna samtid. Men det kan vara på sin plats att först övergripande 

återkoppla till vad jag har velat skildra genom uppsatsen och vilken roll jag själv har haft i detta.

Jag har inte gjort anspråk på att vara neutral observant till vad jag velat skriva om, då min empiri  

består av samtida dramaserier som jag själv är fan av, och som jag dessutom har ett akademiskt 

intresse för. Därav termen aca/fen som jag redogjort för främst i kapitel 6 som uttrycker detta 

akademiska förhållningssätt där forskaren själv befinner sig inom den studerade empirin, och kan 

uppvisa en kunskap om dessa serier och genrekonventioner också utifrån fankulturens närhet och  

textläsning, som annars inte nödvändigtvis helt skulle kunna ges rättvisa i en enkom akademisk  
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diskurs. Detta har varit utgångsläget för mitt förhållningssätt som jag vill betona också i detta 

avslutande kapitel. 

Denna uppsats har bestått av en indelningar för samtida konvergenskultur som stöds och förklaras 

genom två olika (och åtskilda) medieteoretiska traditioner. Den första, Frankfurtskolan och ”critical  

theory”, har sitt ursprung i den tyska akademiska disciplin som för nu över 100 år sedan såg 

”farorna” i det moderna samhällets utveckling där arbetaren i en alienerad, hierarkisk och 

rationaliserad arbetsprocess, förslavades i skapandet av en varufieringskultur som baserades på just 

reproduktion. Denna kärna utgjorde också Frankfurskolans syn på uppkomsten av ”kulturindustrin” 

under det amerikanska 1930- och 40-talet, där man menade att denna industri likriktade och 

återskapande mimetiska produkter utan annat syfte än att fungera som lättsam underhållning. Detta  

skapade vidare, som man menade, en fördummad, passiv publik och massa som, något hårddraget, i 

sin mediekonsumtion kunde kontrolleras ”uppifrån”. Denna medieteori befann sig också i den 

amerikanska medieeffektforskningens85 ådra som tog sin utgångspunkt i att just detta samband gick 

att påvisa mellan innehållet avsedda verkan och mottagarens faktiska ”tolkning”. Denna 

medieteoretiska bakgrund utgör grunden för vår förståelse för vad jag kallar intermedial 

konvergens, som ”uppifrån” dikterar regler för konsumentens förhållningssätt och interaktion till de 

etablerade medieföretagens producerade innehåll. Detta medieteoretiska synsätt fokuserar helt på 

produktionen och produktionsvillkoren.

Det andra spåret är knutet till den medieetnografiska tradition som uppstod inom det brittiska  

akademiska fältet ”Cultural Studies” från slutet av 1960-talet och framåt, som istället intresserade 

sig för mottagarkontexten, dess faktiska mediekonsumtion och vidare meningsskapande. Denna  

disciplin är betydligt yngre än den som såg början på masskulturens födelse, men lägger grunden 

för synsättet på samtida kulturell konvergens, som är nödvändig för att peka på de roller och 

egenskaper som idag måste tillskrivas konsumenten i en samtid där verktygen, tekniken och 

kunskapen för att skapa och publicera ett medieinnehåll alltmer demokratiseras. Fokus ligger alltså 

här på publikstudier; vad tittaren och mottagaren gör med sin mediekonsumtion och hur den ser ut.

Utifrån dessa två åtskilda spår har jag velat måla upp en medieteoretisk helhetsbild för denna samtid 

genom att använda begreppet konvergenskultur, och exemplifiera eller konkretisera detta tillstånd 

genom att i kapitel 3 visa på två andra teoretiska modeller för konvergenskultur (the long tail och 

superkulturen. I efterföljande kapitel använder och analyserar jag en samtida empiri knuten till 

85 Denna nämns endast i fotnot 31.

94



dessa två uttryck för konvergenskultur: dels till masskulturens reproducerande utbud, mimetiska 

form och dess övergripande marknadsföring, dels en empiri och ett meningsskapande som befinner 

sig utanför de uppsatta ramarna och regelverken ”uppifrån”. Jag har också velat visa att det innehåll 

som skapas som utveckling av kulturell konvergens, fortfarande inte helt kan förhålla sig fristående 

och oberoende från massmediernas strukturer ”top down”. Vi är fortfarande väl medvetna om den 

etablerade mediekoncentrationen ”mot oss”, hur den kommer att fortsätta ha tolkningsföreträdet  

utifrån vad vi betraktar som tillförlitligt och trovärdigt, egenskaper vi tillskriver exempelvis  

medierapportering. Ett paradigmskifte som övergår till ett tillstånd av ”många till många” vad gäller  

innehållsproducenter innebär inte att lika villkor omedelbart kan gälla för alla inblandade. Jag ska  

återkomma till att redogöra för detta deltagande, dess potential och problem nedan, men jag vill  

först behandla den medieteoretiska bakgrund som denna uppsats baseras på.

 

Det har inte varit min avsikt att redogöra för två i huvudsak åtskilda mediehistoriska traditioner, för 

att sedan när vi kommer in på en samtida komplexitet ”lämna” eller ogiltigförklara dessa, som om 

de endast kunde vara representativa och förklarande för ”gårdagens” medievärld. För en förståelse 

av de tendenser och möjligheter vi kan se idag, går det lika lite att ”undgå” detta ”bagage” av  

medieteori (som på samma vis har underlättat och stött min valda indelning för denna uppsats i två 

olika spår), som att bortse ifrån att denna uppsats skrivs i en redan befintlig medieteoretisk tradition  

- som för detta ”skelett” vidare. All vetenskap och forskning är naturligtvis alltid till viss del  

reproducerande och denna studie utgör inte heller något undantag i denna bemärkelse, men vad jag 

samtidigt vill göra här, och för det teoretiska syftet med denna uppsats skull, är att inte bara 

vidareföra den tidigare medieteorin, utan läsa den med nya glasögon utifrån hur den kan förstås för  

det samtida medieutbudet. Man kan säga att jag i detta kapitel har för avsikt att göra ”tvärt om” 

eller ”leka” med de analytiska verktygen: Gossip Girl (och seriens ”syskon” som utgör en samtida 

empiri) hjälper oss att förstå Frankfurtskolan och ”critical theory” - inte tvärt om som är det vanliga 

analytiska förhållningssättet.

Jag vill nu alltså återkoppla till frågeställningarna i uppsatsens syfte knutna till konvergenskultur, 

där jag vill betona det medvetna valet av denna studie som först och främst en teoretisk sådan, och 

varför jag anser att för en nyare och grundläggande förståelse för samtida komplexitet, krävs ett 

teoriläge först. Innan jag vill argumentera för varför detta måste vara förhållningssättet, finns det en 

poäng att visa vad denna uppsats inte är, eller vad den inte har gjort. Jag ska nu behandla vilka 

aspekter av denna samtid som här inte getts utrymme eller åtminstone otillräcklig representation 

och varför så har varit ett medvetet val från min sida.
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För att vara en uppsats som vill skildra och förklara samtida mediepraktiker, och som refererar till 

tidigare bedrivna medieetnografiska studier, så saknar uppsatsen ”egna” inslag av dessa studier som 

kunnat vara en ingång för att förstå detta meningsskapande för exempelvis de unga tjejer som kollar  

på serier som Andra Avenyn, och vidare uppmuntras (av SVT och av andra fans) att skriva och 

publicera fan fiction utifrån serien på SVT plattform. Varför har dessa aspekter av studien valts bort 

när de är uttryck för just denna samtidighet som studien har för avsikt att fånga?

För att inte förringa eller nedvärdera dessa kulturella praktiker och meningsskapande vill jag här 

argumentera för varför en sådan ingång till den samtida komplexiteten trots allt skulle vara  

otillräcklig, och varför vi först behöver ett teoretiskt läge som ingång för att förstå detta. Det finns  

ett par argument jag vill ta upp här utifrån mitt teoretiska syfte för uppsatsen. En första ingång för 

att förstå konvergenskultur måste göras i syfte av att göra en så pass helhetstäckande bild av 

samtiden som möjligt. För detta behövs en teoretisk ingång som kan stödja sig på tidigare forskning  

och medieteori som kan peka på de övergripande tendenser som varit präglande för det 

västerländska  samhället, betraktat utifrån just dess medieutbud och aktörer.  Konvergenskultur är 

ett namn (bland många) för ett nytt unikt tillstånd som uttrycker detta paradigmskifte, sett till våra 

praktiker med medier, hur vi tar del av och förstår dess innehåll idag, och vad vi vidare lär oss och  

utvecklar i dessa möten. Men det har inte uppstått från ingenstans, vilket man ibland verkar vilja ge 

intrycket av, utan just dessa tendenser och deltagare – massmedieföretagens krympande antal och 

ökade makt, och gräsrotsrörelser och fankultur som uttryck för en alternativ kollektiv mediemakt -  

går att skildra och ge ”rättvisa” åt, genom en teoretisk bakgrund vilket jag gjort i kapitel 4-6.

När en övergripande förklaring, som jag velat göra här, lägger en tillräckligt hållbar grund för  

förståelsen för den samtida konvergenskulturens uttryck, går det att därefter inrikta sig mot enskilda 

fallstudier kring exempelvis unga mediekonsumenters produktion av fan fiction. När vi ges en  

historisk bakgrund till varför just unga tjejer betraktats som en konsumtionskraftig målgrupp och 

marknadsföringen ”uppifrån” varit speciellt riktad hit, kan vi ges en rikare förståelse och nya 

förhållningssätt för att studera och förklara varför dessa kulturella praktiker är så pass påvisbara för  

just denna intressegrupp. Fan fiction produktion är i många fall bara ett led i något större, en praktik 

som innefattar flera andra moment av deltagande, men många av dessa sätts och dikteras istället  

också efter andras villkor. Risken är istället övergripande att just dessa centrala aspekter helt  

överblickas när det inte finns en övergripande teoretiskt grund att bedrivna sin forskning utifrån. 

Och här vill jag således knuta tillbaka till de tidigare medieteoretikerna jag skrivit om.
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Om detta deltagande, som präglas så pass stark av just unga tjejers vidare produktion och läsning, 

förstås utifrån termer av marknadsföring och structured interactivity men med betoning av 

konsumtionsbaserade praktiker som styrs ”uppifrån”, så kan detta åtminstone delvis förklaras  

genom Frankfurskolans teorier om den ”bedövande” kulturindustrin som man såg växa fram för nu 

över ett halvt sekel sedan. Kärnan ligger fortfarande här. Frankfurtskolan satt i en kritik som kan  

återuppväckas, det är dags att ”läsa om” och utveckla tolkningen utifrån vad vi bedömer som 

påfallande idag, och hur vi för deras teoretiska läge vidare till nästa fas. Det vore inte helt fel att 

mena hur Frankfurtskolan i många avseenden var före sin tid. Man ville peka på en utveckling eller  

tendenser som man menade visade på något nytt som ”störde” uppfattningen om det samtida 

vardandet. Man befann sig också inom en tradition som ville avslöja och komma åt de 

bakomliggande faktorerna och maktstrukturen som under denna tid formades. Det låg också i den 

marxistiska världsbildens syn att slå ”uppåt” mot de strukturer som skapades mot folket, vilket har  

sitt ursprung hos Marx och vad han såg som arbetarens förslavning, och hos Lukács i vad han såg  

som ett tillstånd som också förslavar det mentala arbetet (och vår helhetsförståelse för världen).

Idag i en mediesamtid som uppvisar helt andra förutsättningar för deltagande och skapande, kan vi 

ändå peka på just samma tendenser men på samma gång se hur de har utvecklats och anpassats 

utefter nya uppstådda förutsättningar. Om man antingen vill peka på hur dessa maktpositioner har  

kunnat befästas ytterligare, eller om dess grepp om konsumenten håller på att försvagas, är detta i så  

fall en av de frågor som förståelsen för den samtida konvergenskulturens komplexitet måste brottas 

med. Kan vi bara återuppväcka denna mediehistoriska bakgrund och visa på dess bakomliggande 

krafter har vi kommit en bra bit på vägen för att förstå denna samtida ”spänning”. Det är en fråga 

ofrånkomligt knuten till deltagande som jag snart kommer in på. Men hur kan vi förstå 

konvergenskultur idag utefter de tendenser jag velat skildra här?

Konvergens ”uppifrån” måste betraktas utifrån vad det kan bevara och upprätthålla. Konvergens 

”uppifrån” kan i längden bara leda till att upprätthålla samma statiska eller konservativa syn på våra 

förhållningssätt till medier. Det sker genom en marknadsföring som behöver konsumenter att stanna  

kvar på de platser de alltid stått, men genom att skapa föreställningen att de på något sätt skulle ha 

”aktiverats”, när den ”aktiva” konsumenten istället helt rör sig inom det ramverk som redan skapats 

och sätts ”uppifrån”. Konvergens ”uppifrån” är ett sätt att behålla och hålla fast vid sin redan 

befintliga publik (och dess köpkraft) i en samtida medievärld som idag utmärks av nishmediernas 

innehåll, där konsumenternas lojalitet mot en produkt, varumärke eller produktionsbolag – som 
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resultat av ett lavinartat växande utbud - alltmer riskerar att fragmenteras. Intermedial konvergens 

sker i dag för att man historiskt har lärt sig att man kan ”fånga” och framgångsrikt marknadsföra sig 

mot vissa grupper. Behovet av att behålla sin publik och kunder blir idag än mer grundläggande,  

eftersom man samtidigt ser en annan utveckling där en tidigare konsument kan ge en ny spelplan  

och nya roller. Man förstår också hur en sådan normativ förändring bara kan ske över tid och  

intermedial konvergens verkar dessutom som en motkraft som ”låser fast” konsumenten i sin 

tidigare roll.

Kulturell konvergens måste betraktas utifrån vad som uppstår och möjliggörs med en normativ 

värdeförändring kring deltagande och produktion. Det visar på denna vilja att ”bryta sig loss” och 

skriva om de roller som vi alltid tagit för givna i den värld som ända fram tills nu präglats av ”några 

till många”. Det är nishernas samtid men där man fortfarande är fullt medveten om det  

massmedieutbud som historiskt funnits alltsedan Frankfurskolans tid, som utgör det normativa 

förhållningssättet till mediepraktiker som denna värld formade och idag på samma sätt vill  

upprätthålla. Denna konvergens som på gräsrotsnivå ”slår uppåt”, sker som motkraft till den 

mediekoncentration som vill behålla det tidigare medieklimatets roller där konsumenten förblir på  

sin gamla plats.

Andersons the long tail (2007) har hittills erbjudit en konkret bild av hur vi fram tills nu har kunnat  

förstå och betrakta denna utveckling sett till mediekoncentration och -utbud. The long tail beskriver 

en mediehistorisk utveckling från en tidigare tillstånd, till dagens samtida medievärld och  

konvergenskultur. Den första fasen beskrev den tid där alla kunde samlas i ett fikarum och prata om 

samma innehåll (då tillgången och utbudet var så begränsat), den samtida fasen utgörs nu istället av  

virtuella fikarum (av fankultur och av aktivt engagerade människor som söker sig mot nisherna). 

Men att Andersons modell beskriver en kurva som kännetecknas av just en lång svans, visar på att 

deltagande och skapande inte sker på lika villkor. Tittare och konsumenter har ännu inte helt lämnat  

det medieutbud som produceras i kurvans huvud som uttrycker den historiska mediekoncentration 

av några få massmedieföretag som alltid funnits. Det verkar fortfarande inte som att alla ännu börjar  

söka sig bort från det innehåll som alltjämt fortsätter dominera medieutbudets mittfåra. Men hur kan  

en kommande tredje fas att se ut? Hur kan the long tail som modell för en samtida tillgångskurva, 

hjälpa oss för att visa på konvergenskulturens nästa fas?

Jag myntade i kapitel 3 begreppet utsträckt samtidighet där jag såg en utveckling mot en upplösning 

av kurvans form. Hur den istället mer kunde liknas vid en linje som i sin vågräta form visar på att  

98



det inte kommer finnas samma grundläggande skillnader mellan det innehåll som idag skapas i  

kurvans huvud och svans. Men vad skulle då detta rent konkret innebära och vad skulle denna 

förändring få för normativa konsekvenser?

Om inget huvud eller svans längre finns skulle detta i så fall också uttrycka ett tillstånd för en  

medievärld där kulturell konvergens har ”vunnit”. Att de historiskt alltid dominerande 

massmedieföretagen har tvingats ge upp sin tidigare makt och position som exklusiva plattformar 

för att producera innehåll och sända detta, där ett deltagande nu sker på vilka villkor utifrån en 

demokratiserad värdegrund. Det låter onekligen som den omöjliga drömmen för den marxistiska 

världssynen som uttrycker det tillstånd för medievärlden som också skulle vara en förlängning av 

det klasslösa samhället. Detta är naturligtvis en i grunden utopisk syn som skulle ha svårt att 

överföras till ett konkret scenario som skulle tvinga fram en förändring för att skriva om hela 

medielandskapet. Det skulle skildra en värld där de etablerade medieföretagens innehåll och 

normativa egenskaper kommer att tvingas befinna sig på samma plats på samma villkor som 

samtidens gräsrotsrörelser. Detta är inte det scenario jag vill spekulera kring utifrån utsträckt  

samtidighet, men det finns en poäng att betona hur ett av dessa förhållningssätt för att förstå detta 

tillstånd, ”kräver” att mediekonsumtion och -produktion för människor i gemen har blivit en 

naturlig del i deras vardagliga praktiker, där avståndet inte längre finns mellan vad vi gör med och i  

medier och till övriga aspekter av våra liv. 

Betraktar vi framtida scenarier sett utifrån en marxistisk världsbild, verkar vi onekligen inte kunna  

röra oss utanför någon diskurs som inte undantagslöst skulle kräva ”en vinnare”. Redan i  

Frankfurskolans vilja att avslöja det samtida tillståndet kan man ana en jargong av att det finns en  

(klass)kamp mellan ett vi och ett dom. Jag upplever att det till viss del är motproduktivt att 

spekulera och hårddra kommande möjliga scenarier för en framtida medievärld, som konsekvens av 

samtida konvergenskultur, utifrån en indelning som främst vill peka på hur någon obevekligt 

slutligen måste ”vinna”. Här blir det i längden motproduktivt att överbetona en indelning i en ”ljus”  

och en ”mörk” sida, eftersom polariseringen ”vi mot dom”, och en världsbild där man alltid slår  

”uppåt”, alltid måste befästa och upprätthålla samma roller. Att informera om samtida 

medieförhållanden genom att ”skrämma” människor till handling är som jag ser det att göra 

självmål. Präglas denna diskurs av vad ”medier gör med oss”, kommer behovet av att peka på och 

befästa offerollen alltid tvingas vara närvarande (Jenkins 2006a: 247f).
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Participatory culture, social networking och collective intelligens, handlar istället om vad vi gör 

med de verktyg och plattformar som görs tillgängliga för oss. Det uttrycker den delaktighet, det 

intresse och kunskap om att på bästa och mest meningsfulla sätt för individen, ta del av de 

möjligheter som ges oss. Det handlar i mindre utsträckning om att se sig tvungen att alltid slå uppåt. 

Detta förhållningssätt till medier präglas av behovet och viljan att forma en egen lärorik och 

givande relation, utifrån egna intressen och preferenser, till en befintlig teknik och dessa 

användningsområden - också nästan uteslutande i en kollektiv process med andra. Det är ett 

frivilligt valt förhållningssätt där denna interaktion ses som givande och meningsfull där  

medieanvändning är en naturlig och självförverkligande praktik där man med andra skapar, 

utvecklas och lär sig färdigheter som sedan går att använda och utveckla inom helt andra områden.  

Min ingång för denna uppsats har varit att visa på det meningsfulla förhållande samtida fankultur 

och fandom ständigt uppvisar i sin interaktion med befintliga medietekniker och -plattformar.  

Skulle denna diskurs enkom präglas av behovet av att skildra dessa människor som offer bekämpar  

jag bara mitt eget syfte. Jag har främst velat peka på hur dessa praktiker hittar sina uttryck utifrån  

populärkulturen, men som jag vill visa på nedan så har också denna gränsdragning till andra  

områden alltmer lösts upp. Men jag vill här först återkoppla till the long tail och denna fas av 

utsträckt samtidighet som i denna kontext mer handlar om vårt förändrade normativa 

förhållningssätt till medier som en samtida medievärld och dess plattformar har inneburit. Jag 

nämnde i kapitel 3 med termerna supertext och superkultur, hur vi i vår medieanvändning upplöst 

själva användningen per se, eftersom dessa praktiker inte längre kan ses som åtskilda från övriga 

handlingar i vardagen vilket jag nu vill komma tillbaka till och utveckla.    

Utsträckt samtidighet är i denna bemärkelse mer att förstå som konvergensen av jaget i medier och 

vår fysiska existens i den vedertagna världen. Den visar på en normativ förändring av vad vi är i en 

värld där vi ständigt måste finnas och återskapas genom olika medier. Vår själva fysiska existens är  

i denna bemärkelse inte längre ”tillräcklig”. Socialized media uttrycker ett samtida tillstånd som 

utmärker vårt ständiga ”krav” på att upprätthålla en närvaro i medier. Det finns inte längre någon 

distans mellan vad vi är i en fysiskt värld, och var vi ständigt måste ”reproducera oss som” i medier 

för att ”finnas”. Vårt fysiska jag i dag är inte längre tillräcklig. Människan har ”gått upp” i mediet.  

Jag ska förklara hur jag ser på denna utveckling.

Vi har i en tidigare värld befunnit oss i ett tillstånd där vi genom att dra nytta av de tekniker som 

fanns tillhanda, för vårt eget syfte, kunnat gått bortom våra egna begränsningar, och genom dessa 

tekniker kunnat ”förlänga” oss själva. Mediet var verktyget som var till för vår användning – 
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människan kom först. Med hjälp av telefonen kunde vi förlänga vår röst bortom tidigare geografiska 

begränsningar, och genom att ta dela av nyheter i tidningen och i andra medier, kunde vi få reda på  

det som hände bortom vår fysiska omvärld. Mediet var i denna värld budskapet - ”the medium is 

the message”. Det förutsätter också ett tillstånd där vi kliver in och ut mellan våra mediepraktiker  

och övriga aspekter av våra vardagsliv. Det var en förlängning av en tidigare världsbild där vår 

förståelse om världen var begränsad till vad vi genom vår kropp och våra sinnen kunde uppfatta.

Idag vill jag hävda att vi istället hela tiden måste återskapa oss i olika medieformer för att kunna 

finnas. Mediet förlänger inte längre vår fysiska påvisbara existens – samtida mediekultur ställer  

underförstått ett ”krav” på oss att ständigt finnas närvarande i det. Då våra mediepraktiker 

integrerats så pass in i våra vardagliga liv, har också ett tidigare förhållningssätt till vad vi  är, 

förstått utifrån relationen mellan människan och mediet, förändrats. Social networking uttrycker 

istället ett tillstånd av vår närvaro i medier. Våra ”avatarer” (om det ordet ens bör användas längre) 

visar på det samtida nödvändiga behovet av vårt ständiga varande och befinnande i medier vare sig  

det gäller vår närvaro bloggar och youtube, eller på de plattformar som erbjuder just tillgången till  

människors sociala nätverk som Facebook, Myspace och Twitter. Eller om detta sker på de 

plattformar som möjliggör inträdet i fiktiva världar där användaren kan skapa egna karaktärer och 

med dessa bygga nätverk och ”communities” som i Second Life och World of Warcraft. Mediet är 

inte längre budskapet – det finns idag bara budskap. Vår fysiska form ”räcker” inte längre till. Är 

denna digitala närvaro en kopia av oss själva som inte längre har något påvisbart original? Ska 

kanske simulacrum idag snarare förstås som denna reproduktion av oss själva, hur vårt fysiska 

original inte längre kan ”finnas” utan också behöver en ny slags reproduktion i medier? Detta kan 

mycket väl förstås som nästa steg i denna reproduktionskultur som sker i det ”hyperreella”. 

I så fall verkar det mindre viktigt att betona upplösningen mellan rollerna för producent och 

konsument och istället lyfta fram vår ständiga närvaro och befintlighet ”överallt” idag. I ett samtida  

tillstånd där aspekter av deltagande, inflytande och -interaktion integrerats och naturaliseras i  

förståelsen för vad medier är, kan vi i så fall också peka på ett normativt skifte mot vad vi har ”rätt” 

att göra inom våra mediepraktiker. Olika nivåer av deltagande (som väljs och möjliggörs av  

konsumenten själv) kan komma att bli allt mer relevant att tala om i stället, som begreppet ”lay  

professional”: ”depending on level of choice of participation” (Economou, Ericson, Torsson 

2008:4). Medier är inte längre något vi känner samma vördnad för, ingen helig ”entitet” som vi ska 

söka audiens med (med tillhörande offergåva). Jag kommer ihåg hur program tillät en interaktion 

med publiken hemma i tevesoffan, genom att tittarna exempelvis gavs möjligheten att ringa in till  
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programmet om man hade exempelvis rätt postkod. Det fanns denna spänning hos människor när de 

väntade i telefonkön på att eventuellt komma fram till programledaren - och få prata och ”höras” i  

direktsändning. Det var på sätt och vis som att söka audiens med påven. Vi har inte längre samma 

förhållningssätt till medier när vi ges en helt annan delaktighet, och när dessa verktyg görs 

tillgängliga för alla att använda och nyttja. Vi är mer uppkäftiga idag antagligen, vi kräver mer  

utefter våra egna ändamål och efter våra egna preferenser. Medier och medieinnehåll ska passa oss 

och ha relevants för vårat meningsskapande, annars ger vi det inte mer än några sekunders 

uppmärksamhet.

Detta är naturligtvis också knutet till ett generationsskifte. De människor som vuxit upp i den 

medievärld av ”några till många” kommer naturligtvis vara mindre förstående och benägna att kliva 

utanför rollen som mottagare som alltid betraktats som självklar. Därför kommer kulturell 

konvergens först och främst att präglas och formas av de användare som förhåller sig helt  

”oförstående” för den tidigare medievärld som karaktäriserats och indelats av innehållsproducenter 

och -konsumenter. Vi befinner oss i en värld där denna spänning mellan de etablerade 

medieföretagen och de nya aktörerna, kommer att göra sin påmind under en lång tid framöver. Kan  

vi bara förstå tendenserna för hur dessa två samtida uttryck ser ut (och deras historiska 

förankringar), har vi kommit en bra bit på vägen.

Avslutningsvis vill jag dock främst inrikta mig på de krafter och röster som idag redan har kommit  

att prägla och omforma vår samtid genom denna kollektiva process och meningsskapande mellan 

människor. För att lyfta fram den ”ljusa sidan” och spåret ”critical utopian” vill jag skildra den  

utveckling som pekar på en förskjutning från det professionella och institutionen, mot skiftet till en 

kollektiv kunskap som förmedlas genom informella nätverk och genom interaktionen mellan  

människor. Där vi obehindrat kan kliva mellan roller, där positioner blandas, och där de färdigheter  

vi utvecklar inom ett område kan appliceras för andra syften och ändamål. Av förståeliga skäl är 

detta inte en heltäckande process där jag menar att all professionell kompetens på sikt ersätts av en 

kollektiv kunskap mellan människor där ”alla kan bidra med något”.

Jag ville i denna studie peka på de färdigheter som fans utvecklar inom populärkulturen, och visa på 

hur dessa i många fall också går att använda i andra sammanhang. Den historik av fankultur som 

jag skildrade i fallstudien med Doctor Who visade denna övergång från fankultur till arbetsliv, hur 

kunskaper som utvecklas i produktionen av fan fiction och annat medieinnehåll, ger oss en kunskap  

som får användningsområden bortom de aspekter av människors liv som handlar om deras 
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interaktion med populärkultur. Denna fandom är också helt central att betona som en kollektiv 

process, som visar på att det kan bli mindre relevant att i dessa sammanhang lyfta fram den kunskap 

som måste läras ut i formella sammanhang. En första erfarenhet för många producenter av serien att  

stå bakom kameran gjordes inte i en utbildning med mål att bli filmproducent, den togs redan på  

gräsrotsnivå där kameramannen i egenskap som fan filmade sitt första egna material utifrån viljan 

att själv få skapa en berättelse och innehåll. I dag blir denna förståelse allt mer relevant när dessa 

verktyg och nya möjligheter till att sprida det producerade innehållet, formar medievärlden som  

helhet.

Collective intelligence visar oss denna deltagarvärld som förmedlar en kunskap som kollektivt alltid 

i viss mån funnits. Med min ingång som aca/fen ville jag betona att kunskap inte nödvändigtvis 

alltid måste förstås som allra främst beroende av det akademiska synsättet. Genom att lära ut  

någonting i vissa sammanhang, som på universitet, tillskrivs och värderas denna kunskap oftast 

över annan  (som måste förstås utifrån ett samhälles rådande normer). Det är också en historisk  

utveckling mot hur det moderna samhället alltmer institutionaliserats och byråkratiserats (samma 

utveckling som jag skildrade i kapitel 4), hur lärosäten etablerats med ”monopol” på högre kunskap 

och bildning. Jag ska förklara vad jag vill säga med detta.

Människor har alltid i viss mån kunnat lära sig saker mer eller mindre bra utan att denna kunskap 

förmedlats genom institutioner. Många barn lär sig exempelvis att läsa och räkna innan de börjar  

skolan i informella sammanhang där andra människor antar rollen som ”lärare” utan formell  

utbildning och kompetens. Ingen ”lär” oss att prata men vi måste befinna oss i en närvaro av andra 

där vi hör och skapar mening av andras språk (eller snarare ljud). Alla kan hypotetiskt lära sig de 

grundläggande stegen för att få en bil att starta och rulla framåt, men det kräver en professionell 

kunskap och inlärning för att bli en bra (och säker) förare. Nu finns det naturligtvis en 

grundläggande poäng att viss kunskap måste vara institutionellt förankrad. Att skapa ett  

medieinnehåll och publicera detta på youtube är en helt annan sak än att sitta bakom ratten på en 

bil, eller vara utbildad pilot och samtidigt ansvarig för andra människors liv. Exemplen uttryck två  

olika praktiker och roller där helt olika saker står på spel.

Men denna kollektiva informella kunskap som jag skildrat, främst utifrån fans interaktion med 

populärkulturen, kommer bli allt mer viktig att betona inte minst i en samtid där denna kunskap,  

dess verktyg och praktiker alltmer demokratiseras. En kunskap som uttrycker ett kollektivt lärande 

mellan människor, verkar peka på just denna förändring av tidigare roller. För detta tema kan vi  
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använda populärkulturen som en första igång. Kommer en utbildning behövas för att kunna bli 

medieproducent och kameraman, när dessa verktyg och denna kunskap alltmer görs tillgänglig för  

varje person? Behövs utbildade manusförfattare för att skriva teveserier framöver när många idag  

lär sig skriva, skapa egna världar, berättelser och narrativ, genom de kunskaper de utvecklar i ett  

första möte med populärkulturen? Där de lär sig genom andras textproduktion, och där fan fiction i  

sin tur skapar nya texter och berättelser. När detta innehåll inte heller längre är förvisat till fans 

tidigare ”underground rörelser”, utan istället görs tillfälligt för alla som vill hitta det. Detta uttrycker 

dock visserligen fortfarande nishmediernas samtid som kräver en engagerad och aktiv konsument 

som själv söker efter ett innehåll som för denne är meningsfullt och givande. Eller behövs 

överhuvudtaget manusförfattare framöver när alla kan filma och publicera ett innehåll? Trenden i  

etablerade medier verkar också ha gått mot att göra manuslösa produktioner där man gör anspråk på 

att ”filma av” verkligheten genom att bara låta saker ”hända” mellan människor framför kameran.  

Det kan också handla om att man vill ge intrycket av att tillhöra folket och stå på tittarens sidan -  

för att hålla fast sin publik när gräsrotsrörelserna alltmer får exponering. Medierna kommer till oss 

idag istället. Vardagsstoffet har blivit medieinnehållet. Detta tillstånd skildrar en värld där en  

kollektiv kunskap utmanar och problematiserar den kunskap som hittills förmedlats institutionellt.  

Rollerna är inte tydliga längre och skrivs om hela tiden utefter hur man vill positionera och 

framställa sig. 

Denna utveckling har också kommit att påverka roller inom andra områden, om vi ser på 

exempelvis politisk kultur utifrån det amerikanska presidentvalet 2008. Aaron Smith och Lee Rainie  

(2008) skildrar i rapporten ”The Internet and the 2008 Election” hur ”online video and social 

networking sites have taken off, especially among Obama supporters”. En förklaring till hur pass 

väl Obama lyckades i detta val (bortsett från ett allmänt ogillande av den avgående presidenten) ska,  

som Smith och Rainie menar, förstås i hur man lyckades mobilisera anhängare på gräsrotsnivå, som 

engagerades utan formell utbildning eller bakgrund inom politiken. Det politiska budskapet spreds  

inte heller bara ”uppifrån” utan förekom också i kontext av social networking (Obama har en egen 

profil på Facebook). Rollen som politiker kunde ges ett nytt manövreringsutrymme tack vare dessa 

nya sätt att nå ut med sitt budskap (och ger också intrycket av att avståndet mellan det politiska 

etablissemanget och väljarna har krympt). Kampanjen var framgångsrik i bemärkelsen att den 

kunde bedrivas (och rapporteras om) över alla medieplattformer och -kanaler. Information och 

sympatisörer kunde hittas i ”valstugor” som på youtube. Kampanjen kunde bedrivas på en kollektiv  

informell nivå, där människor nu med tillgång till dessa verktyg (och med den tillgängliga  

kollektiva kunskapen att använda dom) i sin tur kunde aktivera andra på ett sätt som i en tidigare  
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medievärld inte varit möjligt.

När människor upplever att deras röst kan göras hörd och när de upplever att vad de gör kan 

påverka och ha betydelse, blir resultatet också att vi hittar nya kreativa användningssätt för  

plattformar som får början gjordes i andra syften. Jag har svårt att förställa mig att när youtube  

lanserades år 2005, skulle sidan bara några år senare utgöra en plattform för social networking i 

politiska kampanjer. Vad detta pekar på är just denna förflyttning där kunskap och information från  

att tidigare alltid haft en traditionell institutionell roll (i egenskap att man endast i rollen som 

politiker och via dessa plattformar kunde förmedla denna), nu sker och kan göras av alla som vill 

vara delaktiga och påverka. Obama och hans anhängare har redan här visat på de möjligheter 

konvergenskultur erbjuder, och hur de kan användas på kreativa och fantastiska sätt i form av en  

kollektiv meningsskapande process mellan människor.

Men detta är naturligtvis också helt kopplat till, och beroende av, att vi ser de möjligheter som finns  

i konvergenskultur, betraktat till deltagande och ett medvetandegörande om detta tillstånd. Vi måste  

se till all potential som ges oss, inte se medier som något farligt som vi måste skyddas ifrån. Vi får 

aldrig låsas en diskurs där konsumenten istället tillskrivs rollen som ett offer. Mediekritik är ett  

ämne som är nog så viktigt i dessa dagar, men ämnet måste ges en så övergripande och 

helhetstäckande bild som möjligt om konvergenskultur, om de faror och möjligheter som finns idag. 

Utgångsläget att konsumenten alltid måste slå ”uppåt” blir i slutändan alltid motproduktivt för  

ändamålet. 

Konvergenskultur möjliggör ett helt nytt tillstånd med oändlig potential sett till människors 

möjligheter till att delta, skapa och utveckla meningsfulla praktiker och relationer till sin 

medieanvändning. Detta sker dels utifrån intresseområden och personliga preferenser (som 

populärkulturens områden), dels för att i en större bemärkelse kunna bidra till att forma en 

”kollektiv kultur” med tillgång för alla - som vi såg i ovan exempel hur konvergenskultur kan 

användas för att mobilisera folkrörelser.

Jag har tagit utgångspunkt i hur denna samtid kan förstås genom att se tillbaka på tidigare  

medieteoretiska synsätt, och utifrån dessa peka på hur vi måste göra nya läsningar av den tidigare  

litteraturen, genom att återuppväcka dessa synsätt (som visar oss gårdagens medievärld). Hur vi  

kan använda oss av tidigare teorier och omforma dessa för att förstå den samtida komplexitet denna  

uppsats pekar på. Jag har velat ge min syn på denna samtid ur mitt förhållningssätt som aca/fen, där 
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jag har haft för avsikt att lägga en så pass hållbar och solid medieteoretisk grund som möjligt för 

vad som idag möter tittaren i ett samtida medieutbud, vilka krafter som verkar, och åt vilka  

riktningar vi som konsumenter dras åt. Att vara ”critical utopian” handlar om att se möjligheterna i  

detta genom att på samma sätt vara medveten om ”farorna”. I slutändan kommer det ändå alltid  

handla om användarens egna roll, dennes medieprakter, -vanor och meningsskapande. Det kommer 

handla om dennes interaktion till vad som laddas ner, konsumeras, produceras, distribueras och 

publiceras, och hur dessa praktiker fyller en meningsfull roll för individen, men kollektivt också är 

bidragande för att påverka, förändra och utveckla förståelsen för vår samtida mediekultur som 

helhet.
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