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Förord 
Det här arbetet har kommit till av personliga skäl, det erkännes. Som aktivt, överentusiastiskt 

fan har jag ägnat hundratals timmar åt att skriva fanfiction, tillverka och bära cosplay och 

detaljstudera texter och filmer tillsammans med andra. Fanvärlden är en värld av besatthet vid 

de små detaljerna. Under de senaste tio åren har jag upplevt en förändring inom fanvärlden, 

och det gäller framförallt användandet av bilder. Detta har ökat explosionsartat, från några 

teckningar på specialiserade sidor, till att invadera och ta över orelaterade trådar på vanliga 

sociala fora, och uppsatsen är därför lika mycket en undersökning av ett fält jag anser hör 

hemma inom konstvetenskapen, som ett sätt att fira expansionen av det här kreativa fältet. 

Inledning 
Fanart är en form av konst som utövas av anhängare till olika populära böcker, tv-serier och 

filmer, vilket kan ta sig uttryck tillexempel i porträttmåleri, videoklippsredigering, 

serieteckning, stickning eller kollage. Det kan vara amatörmässigt eller tämligen 

professionellt utfört, men oavsett vilket är verket en del i en global rörelse som innefattar 

hundratusentals människor, många vilka tidigare inte varit kulturella producenter. Jag ställer 

med uppsatsen frågor kring om och i så fall hur detta fenomen egentligen passar in inom 

konstvetenskapen, som ägnat området mycket lite uppmärksamhet. Är det en ny form av 

folkkonst, eller bör det räknas som en egen konstvärld? 
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Syfte och frågeställningar 
 

Uppsatsens syfte är att ta reda på inom vilken konstvärld fanart kan och/eller bör 

placeras: den ”etablerade konsten”
1
, folkkonsten eller i en egen. 

För att svara på det behöver ett par saker utredas: 

Hur ser fanart ut, och i vilken kontext befinner sig de här verken? 

Vad krävs för att ett verk ska räknas till folkkonsten? 

Hur mäter sig fanart gentemot vanliga kriterier för konst och folkkonst
2
? 

Tidigare forskning 
Det finns inte en särskilt stor mängd forskning kring fanart på vetenskaplig nivå, sökningar i 

databaser resulterar i ringa resultat. Men 2007 skrev Sara Elggren
3
 om de makthierarkier som 

existerar inom fanart-communities. Hennes arbete fokuserar på verk inspirerade av manga och 

anime på två stora webbforum: deviantART och fanart-central.  

Hon visar att verken i sig själva kan se ut lite hur som helst, men på både webbsidorna finns 

stränga kriterier för hur ett verk ska se ut för att lyftas fram av ledningen. Man censurerar 

nakenhet, förbjuder bilder som tecknats på linjerat papper och prioriterar verk med en hög 

hantverksmässig standard med närmast fackteckningsliknande kvalitéer lyfts fram. Sådana 

saker som kunskaper om korrekt anatomi premieras framför friare uttrycksformer.  

Elggren beskriver strukturerna som auktoritära och begränsande. Verken skapas här för den 

isolerade form som dessa fora erbjuder, där varje verk ska betraktas för sig, med fokus satt på 

visuellt, personligt eller gemensamt nöje. 

När det gäller en vidare utblick inom fanvärlden, har jag också valt att kort fördjupa mig i 

några forskare som ägnar sig åt fandom studies, vilket är ett eget akademiskt fält. Fokus 

därinom ligger sällan på fanart, men det har bedrivits intressant forskning, främst ur ett 

sociologiskt perspektiv, kring fans beteende och teknikanvändning, samt kring deras 

egenskapade kultur. Gällande produkter skapade av fans, finns det en del forskning inriktad 

                                                             
1
 Här avses konst av varierande ålder och ismer som tagits upp av museer och institutioner, ”fine art”, där 

konstnären ofta (men inte nödvändigtvis) även har en akademisk utbildning.  
2 Fokus kommer att ligga på estetik, budskap, originalitet och undertryckta gruppers kulturutövande 
3
 Sara Elggren,  En kollektiv retorik Om konst och kvalitet i fanart-communities, 2007, Södertörns högskola 

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:15688 
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på fanfiction
4
, som tidigare varit betydligt enklare att sprida än fanart, och som har en stark 

roll inom fandom. Jag har själv upplevt hur tekniken först på senare år möjliggjort för ett 

masspridande av dessa bilder genom snabbare system för bilddelning. 

Viktig för min analys kommer John Fiskes
5
 tankar kring kreativiteten hos fans att vara. Trots 

att han skrev under sent 1980tal, och mycket förändrats, anser jag att kärnan, hur man kan 

både hylla och göra motstånd mot en massprodukt genom att använda den som resurs att 

vidareutveckla själv och tillsammans med andra, är värd att pröva. De flesta av de övriga 

verken i kapitlet kring fans och fandom refererar också tillbaka till Fiske, och dessa verk 

används i uppsatsen för att komplettera bilden kring fandoms kärna och några aktuella 

problem man arbetar med inom forskningen. Med detta är inte sagt att dessa på något sätt 

täcker in allt, men verkens slutsatser är någonting som varje dag kan ses inom fanvärlden och 

tycks ha rimlighet. 

När det gäller folkkonsten och dess värld har en rad kontrasterande verk använts. Forskningen 

kring folkkonst har haft stora upp- och nedgångar, och många verk kring detta är publicerade 

på 1980-talet. Jag kommer att använda mig av en doktorsavhandling av Ann Charlotte 

Weimarck
6
, vilken handlar om ett enskilt föremål

7
, men ställer samma frågeställning som jag: 

hur passar detta föremål in inom folkkonstvärlden? Weimarck ägnar första halvan av 

avhandlingen åt att teckna en historisk exposé över hur folkkonstforskningen ser ut, och har 

förändrats över tid, samt åt vilken betydelse man egentligen lägger i begreppet folkkonst. 

Arbetet mynnar ur i slutsatsen att begreppet knappast är entydigt, och hon ställer sig kritisk 

till många av de definitioner som använts, vilka hon finner exkluderande och alltför 

begränsande. För att komplettera bilden använder jag mig också av ett översiktsverk kring 

Svensk folkkonst
8
, och hur man där valt att definiera begreppet. Jag tittar också kort på ett par 

av de vetenskapliga artiklar som kommit ut de senaste åren
9
 för att se om användningen 

förändrats, samt på hur begreppet används av ett av de museer (American Folk Art Museum, 

NYC), som samlar den här typen av föremål. 

                                                             
4 Exempelvis Christina Ohlin-Scheller, fil. Dr i litteraturvetenskap, som skrivit en lång rad verk kring fanfiction 
som litteratur, rörelse och identitetsskapare. 
5
 Medievetare specialiserad på påpoulärkultur, här genom John Fiske, Understanding popular culture, 1989 

6
 Docent vid avdelningen för konsthistoria och visuella studier vid Lunds Universitet, här genom Ann Charlotte 

Weimarck, Annamirl och njutningens ugn, 1987 
7
 Närmare bestämt en kakelugn vid namn Annamirl. Ugnen är formad som en kvinna. 

8 Bengt Jacobsson, svensk folkkonst, del 2 ,1985 
9 Debora Kodish, 2013, ur Journal of American Folklore, Fall2013, Vol.126 Issue 502, Sid 434-454 OCH 
 E.F Fursova, 2012, ur Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, Volume 40, Issue 3, September 

2012, Sidorna 103–113 
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Teori 
Huvudteorin bakom det här arbetet kommer att vara konceptet ”Art World” (härefter också 

kallat ”konstvärld”), med grund i Howard S. Becker.
10

 

I boken ”Art Worlds” driver Becker linjen att all konstnärlig aktivitet kräver den samlade 

arbetskraften av ett stort antal människor. När formerna för det samarbetet blir till rutin, bildas 

en konstvärld. Förekomsten av dessa världar påverkar både produktion och konsumtion av 

verken.
11

 Medlemmar i olika konstvärldar har gemensamma referensramar kring till exempel 

hur saker bör se ut, och vad de betyder. En konstvärld kan betraktas som ett samarbetsnätverk. 

Konstnären, menar Becker, är bara en liten del i den världen. Konstvärlden producerar alltså 

verket, och är också den som ger det sitt estetiska värde. Ett estetiskt värde är alltså inte enligt 

Becker någonting universellt eller absolut, utan någonting som skapas av konventionerna 

inom en konstvärld.
12

 En fullt utvecklad konstvärld tillhandahåller själv distributionskanaler 

för konstnärer, och utgör en egen ekonomi, som för ut konsten till den publik som uppskattar 

den, och helst också betalar för detta.
13

 Den måste dessutom distansera sig från annan praktik 

och från beroende av företag, och försöka skriva in sig på ett logiskt sätt i konsthistorien 

genom att knyta till sig (eller revoltera mot) tidigare verk och rörelser. 
14

 Inom konstvärldarna 

ägnar man mycket tid åt att fastslå vad som är, och vad som inte är, deras typ av konst, samt 

vem som är respektive inte är en konstnär. Även om medlemmarna vill hålla sig till sin värld, 

deltar de även i den värld de söker distansera sig ifrån genom till exempel supportpersonal, 

och genom att överta och inkorporera idéer från utomstående.
15

   

Material och metod 
Sedan den vaga inledningen av tankearbetet bakom den här uppsatsen har fanart varit en del 

av min dagliga rutin, att helt enkelt scanna igenom bildfloden och leta efter trender och 

system. Bilderna har behandlats med vad som får sägas vara en kvantitativ metod: ett sökande 

efter gemensamma nämnare ur ett mycket stort material. Jag har sökt både på hela titeln på 

den bok/film/serie som ligger till grund för verken, och på förkortningar och namn på ship 

som är vanliga inom de olika fandomen i kombination med ordet ”fanart”. Dock har ”fanart” 

                                                             
10 Amerikansk sociolog, fil. Dr. 
11

 Becker, Art Worlds, 2008, s.1 
12

 ibid s.39 
13 ibid, s. 93 
14

 ibid s.339, 346 
15 ibid 2008, s.36 
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inte använts som en egen sökterm, eftersom det skulle resultera i en alltför okontrollerad 

bildmängd. 

Jag har valt att studera bilder på tre webbsidor: bilder från tumblr.com
16

, videor på 

youtube.com
17

 och fanprodukter på etsy.com
18

. Detta är inte för att dessa på något sätt är de 

enda platserna där detta förekommer, men därför att alla tre samlar mycket stora skaror ur 

olika fandoms. Fanart på tumblr är annorlunda organiserad än den man finner på deviantART, 

varifrån Sara Elggren tog sin utgångspunkt.  

Det finns ingen ledning och inga kriterier, ej heller några begränsningar för enklare teckningar 

eller materialval. Gillande uttrycks genom att den enskilde delar bilderna vidare, och därför 

ser världen här annorlunda ut än den som Elggren beskrev. Dock så rör sig många fanartists 

på båda platser. 

Det jag studerat rör sig lågt räknat tiotusen bilder. Detta är en bråkdel av alla de bilder som 

existerar där, men många nog att få en bred uppfattning. Jag har också studerat runt hundra 

individuella videor och hundratals varianter av fotograferade cosplaykostymer, smycken, 

dockor och annat genererat av fans. För att kunna stödja slutsatser, visa på generella linjer, 

och göra ett aningen större urval än vad som är möjligt att ge läsaren tillgång till genom 

bilagor, har jag valt att samla ett litet urval av dessa i en referensblogg 

(http://projectfanart.tumblr.com).
19

  

Det samlade materialet består inte nödvändigtvis av de tekniskt bästa verken, utan alltså av 

det som baserat på den samlade erfarenheten av många, många timmars studier av dessa 

bilder tycks mig representativt. Det görs heller ingen analys av verk av enskilda fanartists, 

utan greppet tas om fanvärlden som helhet. Jag har valt att samla ihop dessa indelade i några 

av de olika stilgreppen som många fanartists använder sig av. Att istället på något vis försöka 

gräva fram ”de bästa” producenterna, skulle leda till en helt annan uppsats än den jag vill 

skriva. Eftersom det finns hundratals olika fandoms, har jag bara valt de som jag i något större 

grad är bekant med. Jag har också av praktiska skäl enbart valt engelskspråkiga fandoms där 

det finns både material i form av (icke-animerade) filmer eller tv-serier, och bakomliggande 

material som exempelvis böcker eller tv-serier. Fanart till dessa världar skiljer ut sig från till 

                                                             
16 En bloggportal där det huvudsakliga innehållet består av bilder 
17

 Sida där man tittar och delar videoklipp och musik. 
18

 En samlingssida för småskaliga producenter, konstnärer och hantverkare inom det mesta: fanprodukter, 
subkulturer, kläder, vintage och så vidare. 
19

 Den som lägger upp sina bilder där har godkänt villkoret att de kan komma att delas och spridas vidare, men 
det är på sin plats att säga att jag naturligtvis inte äger någonting som finns där, förutom egna kommentarer. 
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exempel den omfattande fanart som publiken till manga och anime producerar. (Dock så kan 

någon kort referens eller parallell till annat förekomma, om det är påkallat) Jag ser också att 

många fans deltar i flera olika fandoms och därför använder de också samma tekniker inom 

stora delar av fanvärlden som helhet, och inte specifikt anpassade för en särskild värld. Jag 

har valt fandom som på något sätt varit aktiva under året, och har haft en relativt stor aktiv 

bas.
20

 De består av
21

:  

Dr Who (1963-1989/2005-) 

Avengers (2012), (och övriga filmer i hela franchisen ”Marvel Cinematic Universe”, 2008-) 

Sherlock (2010-) 

Harry Potter (2001-2011) 

Merlin (2008-2012) 

The Hunger Games (2012-) 

Game of Thrones (2011-) 

Hobbit (2012-) 

 

Att välja att ignorera andra språkgrupper och kulturområden, liksom att enbart studera den 

fanart som kommuniceras via nätet påverkar naturligtvis också resultatet. Det hade också 

kunnat vara intressant att se hur min blick som helt utomstående hade förändrats av att den 

aktuella fanvärldens ikonografi gått mig förbi, eller att se hur bilder baserade på liknande 

principer ser ut i låt oss säga Sydamerika.  

Disposition 
För att svara på frågorna kommer jag först att försöka ta fram en gångbar mall för vad som 

kan passa in under begreppet ”folkkonst”. Avsnittet ger en kortare historisk tillbakablick kring 

begreppets ursprung och tar sedan kort upp ett par av de sätt som forskningen och museerna 

förhållit sig till det de senaste 25 åren. Därefter kommer jag att diskutera fans, deras värld och 

deras produktion ur ett mer allmänt perspektiv, för att sedan försöka systematisera själva 

fanarten: vad det är och hur det ser ut. Därefter kommer jag att presentera ett par av de 

kriterier för god folkkonst, konst och fanart som i texten dykt upp, och diskutera vilka som 

egentligen uppfylls av fanart. De kommer att vara: estetik, budskap, originalitet och 

undertryckta gruppers kulturutövande. Dessa kriterier är baserade på allmänna observationer 

                                                             
20

 Detta är mätt med det trubbiga kombinerade måttet ”hur många fics på fanfiction.net har de producerat?” 
och den personliga upplevelsen av förekommen aktivitet. Fanfiction.net är en av de största sidorna för 
fanfiction, det dominerande men inte den enda. Det går inte att sätta ett likhetstecken mellan fanart och 
fanfiction, men till skillnad från ficscenen där fanfiction.net dominerar, är det mycket svårt att ta reda på hur 
mycket fanart det egentligen finns. I vilket fall satte jag gränsen på att det skulle finnas minst 10000 fics för att 
fandomet skulle komma med i undersökningen. 
21

 Här listas årtal för filmatiseringar, inte utgivningsår för böcker och serietidningar som de flesta av dessa är 
baserade på. 
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och diskussioner med andra, och är ingen absolut och fullständig lista Efter många delar i 

undersökningen följer också i kortare drag egna tankar kring materialet. 

Låt oss börja med folkkonsten. 

Folkkonstens värld 
Att definiera folkkonst är att göra det besvärligt för sig. Begreppet har inte funnits särskilt 

länge: det var Alois Riegel som myntade det år1894. Enligt honom styrdes varje epok av sin 

kunstwollen, ungefär den tidsanda som formade varje konstverk och gjorde delarna till en del 

av det kollektiva för varje konstnär att ställa sitt geni till förfogande för. Folkkonsten, 

däremot, till skillnad från annan konst, skulle vara något som befann sig på ett lägre 

utvecklingsstadium, primitiv och outvecklad.
22

 När man sedan började samla den typen av 

föremål som brukar räknas till folkkonst
23

 var det i strävan att rädda vad man såg som döende 

sedvänjor: romanriska föreställningar om en hotad folkkultur.
24

 Detta var till en början 

uppbyggt på en närmast nationalromantisk basis, men man har på senare tid breddat begreppet 

”folket”, så att man också innefattar minoritets- och undertryckta gruppers konstskapande 

inom ramen för folkkonstforskning.
25

 

På 1920-talet framförde Hans Naumann synpunkten att folkkulturen ständigt var mottagande 

av verk från ett högre kulturskikt, ett ”sjunket kulturgods”, och därmed ansågs vara mindre 

äkta och originell än annan konst,
26

 varför den studerades främst ur sociala, ekonomiska, 

kulturhistoriska och geografiska vinklar.
27

 Spår av detta finns kanske att hitta i dagens 

svenska museivärld, där man väljer att ställa ut sådana saker som ” konstskatter från Benin”
28

, 

inte i ett museum avsett huvudsakligen för konst, vilket titeln på utställningen indikerar, utan 

placerat på ett av museerna under Världskulturmuseums paraply, vilket kan medföra att 

betoningen på ”Benin” blir starkare än betoningen på ”konst”.
29

 

Konsthistorikern Arnold Hausers ställde sig ett par årtionden senare frågande till syftet med 

folkkonsten, vilken han menade bara lekte och utsmyckade utan att ställa några seriösa frågor. 

                                                             
22

 Ann Charlotte Weimarck, Annamirl och njutningens ugn, 1987, s34-37 
23

 I Sverige i och med grundandet av Nordiska Museet och Skansen, 1870-tal. 
24

 Weimarck s.29-31 
25 Exempelvis Debora Kodish, Cultivating Folk Arts and Social Change, ur Journal of American Folklore, Fall 2013, 
Vol.126 Issue 502 2013, s.434-454 
26

 Bengt Jacobsson, svensk folkkonst, del 2, 1985, s.9 
27

 Weimarck, s.57-58 
28 Världskulturmuseernas hemsida: https://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamuseet/forskning-
samlingar/samlingar/afrika/benin-city/ 
29 Även om beteckningen ”skatter” indikerar att man lämnat tankar om ”sjunket kulturgods” bakom sig. 
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Han ansåg dess publik inkapabel att tänka djupare och kritiskt kring konsten, och de ville ha 

verk som uttryckte gemensamma förhoppningar och sorger, samt bekräfta en slags 

gruppidentitet.”
30

 Att istället beskriva den på samma sätt, men i betydligt ljusare ordalag, som 

ett uttryck av filosofin ”konst för konstens skull”, görs också.
31

 

Begreppet folkkonst är något som kluvit forskningen kring huruvida det rör sig om något som 

var där och då, förskjuten till en tid mellan renässans och industrialisering
32

, eller om det är 

någonting levande här och nu
33

. Man är delad kring vem som är skaparen av folkkonsten: 

specialister
34

 eller gemene man
35

. Man ställer sig frågan om det är någonting väldigt 

lokalt
36

,
37

, eller en mer ”allmänmänsklig kärlek till visuell skönhet”
38

. Och vem är egentligen 

folket? 

Enligt Howard S. Becker är folkkonst det som ligger utanför konstvärldarna; vanliga verk, 

gjorda av vanliga människor, därför att det är någonting medlemmarna i deras gemenskap helt 

enkelt ägnar sig åt. Det finns då en minimistandard att uppfylla, produkten ska vara bra nog 

för sitt ändamål, men gränsen behöver inte vara högt satt. Exempel på detta är till exempel 

tillverkandet av lapptäcken, men Becker exkluderar inte andra, mer samtida uttrycksformer.
39

  

I likhet med ”vanliga” konstnärer och hantverkare, produceras också folkkonst inom en 

konstvärld. Konst blir här någonting man lär sig genom att delta i samhället man lever i, och 

inte på några särskilda skolor. Även om formerna för dessa aktiviteter ofta är traditionella, 

betyder det inte att det inte finns rum för variationer och smak.
40

 Att göra lapptäcken var inte 

konst tidigare, eftersom ingen såg det som detta, utan som en produkt av familjens och 

samhällets behov.
41

 

I samband med en utställning på Kulturhuset i Stockholm i början av 1990-talet försökte man 

vidga begreppen för vad som var folkkonst, och gav också ut en antologi på temat. Man ville 

                                                             
30 Weimarck, s.54-55 
31

 Jacobsson, s.31-32, 46 
32 Weimarck, s.11 
33 Beate Sydhoff , den okända folkkonsten, ur folkkonsten, all tradition är förändring, 1992, S. 7-11 
34 Den definitionen omfamnas av Jacobsson, och delvis av Weimarck 
35

 Becker, 2008, s.257 
36

 Weimarck, s.51 
37

 E.F Fursova, Western Siberian Folk Art: Northern Russian and Ural Traditions in Distaff Decoration, ur 

“Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia”, Volume 40, Issue 3, September 2012, Sidorna 103–113 
38

 Folkkonsten, all tradition är förändring, 1992, stora delar av hela skriften. 
39 Becker, 2008, s.246 
40

 ibid, 248-251 
41 ibid, s.257 
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se begreppet gå från någonting som uppfattats som stelnat i det gamla bondesamhället, där 

alla kopplingar till ”folket” försvunnit, eftersom folket gått vidare. Man ville se vad för slags 

kreativitet folket nu utövade, och ta detta med i beräkningen när begreppet definierades. 

Folkkonst kunde med deras definition utövas av alla. Den kunde använda sig av existerande 

föremål, en blandning av olika kulturer, eller genereras av subkulturer, och dra in element från 

populärkulturen. ”Om man ser folkkonsten som ett pågående flöde där alla är med, får 

skapandet den roll av gemensam gestaltande kraft som ligger i begreppet folkkonst.”
42

 

Om vår ”konst” är produktionen av en elit med yrkesmässig utbildning, borde det alltså 

innebära att folkkonst är de övrigas uttryckssätt, den inspirerade amatörens. Folkkonsten 

påstås här vara mer social är individualistisk, och bjuda på kritik mot en alltför 

individualistisk, alltför världslig kultur. ”Kreativitet är inte enbart till för priviligerade 

individer, utan en fundamental mänsklig rättighet som sitter i generna.”, skriver man.
43

 

För att se vilka verk som i praktiken anses vara folkkonst, kan vi studera policyn bakom ett av 

de museer som ägnas sig åt detta, American Folk Art Museum i New York. I samlingarna 

finns en större del föremål från den vita majoritetsbefolkningen än från den övriga, vilket man 

först på senare tid börjat uppmärksamma och arbeta in.  Då tiden för USA:s självständighet 

från England närmast sammanfaller med den industriella revolutionen, tar man inte hänsyn till 

de tidsmässiga ramar vi sett tidigare i uppsatsen att vissa författare satt.  

Man menar på museet att den amerikanska folkkonstens kärna är patriotisk, och därmed 

politisk. Vi ser också hur man närmar sig Riegels gamla tankar kring kunstwollen: ”(…) folk 

art has emerged as the embodiment of ideas and influences that fluidly follow the rhythms of 

their own time.” 
44

 

Museet menar vidare att folkkonst är på samma gång högst individualistisk, men uttrycker en 

kollektiv identitet och breda uttrycksformer, samtidigt som man också väljer att inkorporera 

”särlingar” (”outsider art”) under samma folkkonstbegrepp. Samlingen är uppbyggd kring 

nyckelorden ”utility”, ”community”, ”individuality” och ”symbolism”. Utility, 

användbarheten, är inget absolut krav, men någonting som märks främst i de tidiga verken. 

Community, samhörighet, definieras inte nödvändigtvis som någonting geografiskt lokalt, 

utan kan sträcka sig över landet i form av till exempel trosgemenskaper eller gemensamma 

                                                             
42

 Beate Sydhoff , Den okända folkkonsten, ur Folkkonsten, all tradition är förändring, 1992, s. 7-11 
43 Glassie, epilog ur folkkonsten, all tradition är förändring”, 1992, s. 7-16 (citat på s. 16) 
44

 American Folk Art Museum hemsida, About the Collection, Stacy C. Hollander, 
http://www.folkartmuseum.org/collection 
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erfarenheter.  Individualiteten som man hittar hos en isolerad individ, men lika gärna i en 

variant av en konventionell produkt. Symboler som både öppna och stängda, kan tillhöra 

mycket små grupper eller vara förlorade i tiden. Alla grupper i ”folket” behöver inte förstå all 

”folkkonst”.
45

 

Sammanfattningsvis kan vi här ur det undersökta materialet alltså dra en rad slutsatser kring 

vad som är folkkonst, och vem som är en folkkonstnär: 

Begreppet är omfattande och varierande beroende på vem det är som skriver. Det går att 

använda både på bruksföremål i historisk tid, men också på vanliga uttryck för folklig 

kreativitet idag, gärna med inslag av populärkultur eller subkultur. Folkkonstnären kan vara 

specialiserad och utbildad, men de flesta menar att den kan utövas av vem som helst. Ett 

folkkonstverk behöver inte hålla en högre estetisk standard. Det kan innehålla politiska 

budskap, men det är ofta tillverkat för att uttrycka ett basalt estetiskt behov och för att skapa 

en känsla av samhörighet. Samhörigheten och en kommunitets behov sätts också i fokus. 

Fandom studies 
Med detta klarlagt kommer jag att rör mig till undersökningens egentliga ämne; konstverk där 

motivvärlden är hämtad ur populära filmer, böcker, tecknade serier och tv-serier. Vad skapar 

de och varför skapar de? Och hur ser deras värld ut? Kan detta kopplas samman med några av 

de definitioner för folkkonst vi sett tidigare i uppsatsen?  Här följer en diskussion som 

försöker utreda i vilket socialt sammanhang fans befinner sig, och vem som utgör publiken för 

deras produktion. 

Vem är ett fan? 

För att inleda resonemanget kring fans och fanart skulle jag vilja börja med frågeställningen 

vem som egentligen är ett fan? Vi kan börja med att konstatera bortom all tvekan att de allra 

flesta människor har intressen. Dessa kan vara väldigt allmänna eller extremt specialiserade: 

Man utövar idrotter, läser böcker, går på bio och så vidare. Somliga plockar isär och bygger 

ihop bilar, andra kan recitera de första 200 decimalerna i pi, eller underhålla(?) en publik med 

Femhundra Fantastiska Fakta om Fermentering. Så långt är allt gott och väl. Men innebär det 

att alla som inte i apatins gränsland framlever sina dagar är fans? Studiet av fankultur som 

eget fält daterar tillbaka till ungefär 1980-talet, och för att kunna studera fenomenet och 

gruppen har man också sökt bygga definitioner av begreppet.  

                                                             
45
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En enkel definition kan sammanfattas ungefär såhär: Ett fan kan, till skillnad från den allmänt 

intresserade, sägas vara den som engagerar sig för något med större omsorg. De intresserar sig 

på en detaljnivå, långt över vad den huvudsakliga publiken gör. När det gäller fans till 

särskilda berättelser, via till exempel film, använder sig fansen i större utsträckning av 

föregående historier och intertextuella referenser för att skapa mening i berättelserna. 

Berättelserna är det nav kring vilket de kan bygga en del av sin identitet, och en del fans 

övertar också värderingar som det aktuella fanuniversumet sätter högt.
46

  

Hur markerar man sin identitet som fan? 

Fans engagemang är ofta riktat mot ett fenomen som kan tyckas extremt brett och riktat till en 

storpublik på flera kontinenter. Men då en publik kanske i allmänhet går på en ny installation i 

en superhjältefilmsaga för att sjunka ner i biofåtöljen med en hink popcorn och se världen bli 

räddad på nya kreativa (och förhoppningsvis också underhållande) sätt, har ett fan ofta ett lite 

annat angreppssätt: De har sett om samtliga tidigare delar multipla gånger, och i detalj 

analyserat val av skådespelare och kostym. De har referensramar från tidigare versioner av 

samma berättelse (filmer, serietidningar, spin-offs…), och andra inom genren, liksom om alla 

”världar” som eventuellt överlappar därför att producenterna är desamma. De klär upp sig till 

karaktärer. De går hem och fyller i alla upplevda luckor genom att skriva eller läsa fanfiction. 

De tillverkar eller delar fanart som spinner vidare på det som just setts, eller för att uttrycka 

och skapa feels tillsammans med andra inom samma fandom. Eller diskuterar bara lite mer, 

lite längre, lite mer i detalj efteråt om upplevelsen. Detta är naturligtvis bara några få 

exempel; hur man uttrycker sin fanidentitet varierar, och det är inte nödvändigt att till 

exempel ha all detaljerad kunskap för att ändå tillhöra fanskaran.
47

 

För många fans utgörs inte själva ”identiteten” som fans av ett enda fandom.
48

 Lojaliteten till 

communityt som helhet kan vara lika stor som till det enskilda universumet. Att vara ”fan” 

blir lika mycket en identitet som att vara fan av någonting särskilt.
49

 

                                                             
46

 Andrea MacDonald, Uncertain Utopia: science fiction media fandom and computer mediated communication, 
1998, s.135-136 
47 Såväl egna erfarenheter, som samtligt material i undersökningen som behandlar fankultur visar på samma 
mönster 
48

 En för tillfället (2014)vanlig kombination av fandoms är ”Superwholock”, att gilla (och eventuellt 
sammanföra) tv-serierna Supernatural, Dr Who och Sherlock. 
49

 Henry Jenkins, ´Strangers no more, we sing´: Filking  and the social construction of the science fiction fan 
community , 1992, s.213-214 
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Deltagandekultur 

Fandom tar alltså ofta sin utgångspunkt i populärkulturen. Kritik mot densamma förekommer 

åtminstone två århundraden tillbaka, och handlar huvudsakligen om dessa saker: Att 

populärkulturen skulle vara massproducerad av vinstdrivna profitörer, att den negativt 

påverkar andra (underförstått högre) kulturella former genom att dra till sig talanger som 

kunde fått bättre utlopp för sin kreativitet inom ”högkulturen”. Dessutom skulle 

populärkulturen ha en negativ inverkan på samhället genom att skapa en passiviserad publik, 

som likt Pavlovs hundar kan betingas att göra vad som helst.
50

 
 

Koncepten ”deltagandekultur” som synonym till ”fandom” har utvecklats sedan mitten av 

1990-talet. En deltagandekultur karakteriseras av sociala nätverk av människor som har låga 

barriärer till artistiska uttryck, och där man får mycket stöd och uppmuntran att skapa och 

dela med andra. Kunskapen skickas mellan medlemmarna på informella sätt och man lär 

varandra mycket. Det är inte nödvändigt att själv skapa för att delta, men amatörskapande 

uppmuntras och framhålls som en god sak.
51

  Men det finns också de som vill sätta gränser för 

vem som får delta i skapandet. Som Sara Elggren konstaterat, finns det också på vissa forum 

hierarkier som trycker på för att konservativt strömlinjeforma uttryckssätten och begränsa 

mindre hantverksskickliga utövare från att få utrymme. 
52

 

Fanproduktion  

Ett sätt för fansen att samla ihop alla trådar i berättelserna är att göra gemensamma wikis.
53

 

Det är en kombination av sandlåda och uppslagsverk där deltagarna i fandom hela tiden kan 

lägga till nya detaljer och korrigeringar allteftersom berättelserna utvecklar sig, och också 

diskutera i anslutning till de nya texterna.
54

 En tendens bland fansen tycks också vara att 

integrera sin fanidentitet med sitt övriga liv genom att förflytta arenan för fandomet till de 

platser på nätet där man ändå vistas.
55

  

Fans klipper ihop bilder från sina favoritfilmer för att innehållet i sånger de tycker passar 

vissa karaktärer ska visa på en tråd i filmen som de vill belysa. De skapar profiler att rollspela 

med på vanliga sociala fora (i tillägg till de officiella profilerna som produktionsbolagen ofta 

håller sig med).
56

 Genom fanfiction, cosplay och fanart härmar man inte bara originalet; man 

                                                             
50 Herbert J. Gans, Popular Culture & High Culture, an analysis and evaluation of taste ,1999, s.29, 74 
51 J. Patrick Williams, Subcultural theory, traditions and concepts , 2011, s.175 
52

 Elggren, 2007 
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 Exempelvis den Star Wars-relaterde Wookieepedia, http://starwars.wikia.com/wiki/Main_Page 
54 Paul Booth, Digital fandom, new media studies, 2010, s.82, 91-99 
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56 Booth, 2010, s.158-159 
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utvecklar en egen standard för hur saker ser ut och formuleras. Fansens konstvärld kan 

överlappa den mer ”officiella”, då somliga fanartists och fanfictionskribenter använder 

fandom för att öva upp sig för att slutligen träda upp på andra arenor.
57

  

Produktionen följer gemensamma linjer och egna traditioner, och det finns normer för hur 

man använder originalkällorna. Text och bild blir lika mycket en produkt av fankonstvärlden, 

som uttryck för egna intressen och smaken hos upphovspersonen.
58

 Texter växer och 

förändras med varje läsare, och en läsare som återvänder till en text gör nya läsningar över tid. 

En engagerad läsare blir en del av texten och bygger vidare på berättelsen.
59

 

Fankultur och kapitalism 

En av pionjärerna inom fandom studies är John Fiske, som skrivit om relationerna mellan 

kapitalism och fankultur. Han menade att man i samhället bildar sig en identitet till stor del 

genom vad man konsumerar, oavsett om detta är kläder, musik, konst eller någonting annat. 

Dessa produkter, menar Fiske, uttrycker med nödvändighet systemets ideologi (oavsett uppsåt 

hos enskild producent), och söker få detta system att framstå som det enda möjliga. Att 

modifiera dessa varor, till exempel genom att skära hål i, eller sätta märken på kläder, kan 

således bli ett ställningstagande mot systemet för att framställa sin egen kultur av det 

existerande. Detta tar sedan industrin fasta på, genom att framställa produkter som anammar 

dessa små tecken på ”motstånd”, i fallet med kläder ovan, genom att till exempel producera 

färdigslitna jeans, i syfte att frånta uttrycken oppositionskraften.
60

 

 Ibland kan man se att producenter till Tv-serier varit ute och studerat fansens input på nätet 

och tagit över delar av lösningar direkt från fanfiction, till exempel genom att utveckla en 

sidokaraktär till att bli en mer reguljärt återkommande person.
61

 Nyare tv- och bokserier 

lägger också från officiellt håll till interaktiva element vid sidan om själva ”texten”, såsom 

facebookprofiler för karaktärerna, möjlighet att ringa de telefonnummer som står med i 

texten, spel, eller ny information om man söker på vissa ord.
62

 

 Fiske menar att sättet på vilket människor använder ”masskultur” för att skapa sina egna 

betydelser, egentligen är mer intressant än masskulturen i sig självt.
63

 Den populära kulturen 
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tillverkas av folket, inte av kulturindustrin, menar han. ”Folket” representeras här av vitt 

skilda kategorier av människor, och sträcker sig över geografiska som sociala gränser. Inom 

grenar av kulturteorin menar man att texter bara kan studeras intertextuellt, och med bruket av 

dessa texter i åtanke.
64

  

Lågkultur? 

Det finns inte en smak, en kultur inom ett land, för att inte säga i hela världen. Överallt där 

värderingar förekommer finns små kulturkrig i hela samhället. Ett av de pågående är det 

mellan ”hög-” och ”populärkultur”, där populärkulturen som vi konstaterade, skälls för att 

vara en likriktande masskultur. Utövarna av densamma i kraft av sitt antal svarar med att hota 

om strypta medel till ”högkulturen”, som skälls för elitism och svårbegriplighet.  

En tredje linje menar att all kultur har värden; sociala, politiska eller estetiska.
65

 Varje kultur 

inom kulturerna har sin egen smak; sin konst, sin musik, sin litteratur; sina egna institutioner. 

Men det är inte nödvändigtvis så att dessa kulturer existerar med olika syften; att den ena 

endast skulle drivas av ekonomiska krafter, och den andra av estetiska. En mix av de två 

drivkrafterna existerar i alla lager i samhället.
66

 

Kulturella val påverkas av klass, även om människor inte håller sig till att enbart uppskatta en 

kulturform. Många symboler och uttryck blir svårbegripliga för den som inte har samma 

bakgrund som upphovspersonerna eller den tilltänkta publiken. Men kulturen kräver något 

mer än ”rätt” bakgrund och utbildning: den kräver också känslomässigt engagemang, varför 

också många inom den tilltänkta ”konsumentgruppen” faller bort.
67

 

I fandom, blir, som vi sett, den populärkulturella originalkällan till en resurs, vilken växer 

exponentiellt i fandomet. Gränserna mellan publik och upphovsperson suddas ut. Fiske jämför 

denna typ av kreativitet med historiskt undertryckta gruppers kulturutövande, en typ av kultur 

som först på senare tid satts in i ett ”konstnärligt” snarare än i ett ”hantverksmässigt” 

sammanhang.
68

 Men till skillnad från annan produktion, finns det mycket sällan ekonomiska 

motiv inblandade i den fangenererade kulturen. Fansens texter och bilder cirkulerar gratis, och 

det är snarare en verksamhet som kostar dem pengar, än som genererar dem. Somliga 

fanartists kan förvisso sälja av sin produktion till andra fans, men för summor som inte ligger 
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någonstans i närheten av vad som kan genereras i den dominerande konstvärlden.
69

 Fan- och 

skapandekulturen rör sig bort från periferin allt mer i och med att det kapitalistiska systemet 

inser deras roll i ekonomin. De är inte bara konsumenter, utan påverkar produktionen med sitt 

eget medskapande.
70

 

Fangirls och slash: Några teman inom fandom studies 

Mycket uppmärksamhet inom fanforskningen har ägnats åt tjejers och kvinnors delaktighet, 

då dessa tycks vara mer aktiva inom till exempel de kreativa uttrycken fanfiction och fanart. 

Exempelvis Kimberly Gregson, som till exempel skrivit om tjejers deltagande som animefans 

har funnit, att dessa främst identifierar sig med och diskuterar de manliga huvudkaraktärerna. 

Detta trots att det undersökta området cirklade kring shojoumanga, en serietyp som främst 

riktar sig till tjejer och därför innehåller fler (och mer varierade typer av) kvinnliga karaktärer 

än andra mangagenrer.
71

 Tidigare under 2000-talet, och det senare 1990-talet, samlades fans 

på särskilda webbplatser skapade av tjejerna själva, och den som då hade störst möjligheter att 

tillverka en snygg sida åtnjöt ett större förtroende bland de andra, en högre status. 
72

 Den vars 

uppskattning söks är inte någon utomstående, utan del av den egna kretsen.
73

 

Ytterligare en sak som ägnas mycket stor uppmärksamhet inom fältet fandom studies är slash: 

det populära temat inom fanfiction och fanart som går ut på att para ihop de manliga 

karaktärerna inom ett (eller flera) fandom i sexuella/romantiska förhållanden.
74

 

Undersökningar i ämnet trycker ofta på att detta skulle röra sig om en kategori producerad 

enbart av heterosexuella kvinnor. Men andra studier påvisar att såväl homo- som bisexuella 

tjejer och kvinnor också deltar, liksom några män
75

  

En förklaring till detta som man pekar på, är att de manliga karaktärerna helt enkelt oftare är 

intressantare skrivna, och därför lättare att identifiera sig med. Dessutom påpekas det att 

skapandekraften kan bli friare när den heterosexuella kvinnan slipper relatera till den egna 
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72

 Ibid.,  s.130-131 
73
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kroppen och de egna känslorna, och därför kan ha roligare i sitt fic- och bildskapande när 

kravet på absolut grafisk trovärdighet tonas ner.
76

  

Det kan vara lätt att tro att slashförfattarna skulle vara mer queer-positiva än andra
77

, men det 

har påpekats från gay-communityt att detta inte nödvändigtvis stämmer: samma författare 

skulle inte skriva om förhållanden mellan två kvinnor, karaktärerna ”(…)är egentligen 

heterosexuella, men bara RÅKAR bli kära i varandra(…)”
78

ändå. 

Ytterligare en aspekt av saken är att det genom att beskriva relationer mellan två, män går att 

skapa vad man ser som ett mer ”jämlikt” förhållande, och en chans att omförhandla 

mansrollen (och därmed också kvinnorollen) i ett (heterosexuellt) förhållande, vilket därmed 

ändå skulle ge slash som genre en viss subversiv roll.
79

 Det bör kanske påpekas, med tanke på 

den enorma uppmärksamheten temat får i de flesta arbeten som behandlar fanfiction, att även 

om slashship är populära, finns det också de som shippar heterosexuellt, eller låter bli att ägna 

förhållanden någon uppmärksamhet i sina fics överhuvudtaget.
 80

 

Vi kan alltså konstatera ett par saker om fandom och fanart utifrån denna information: Att 

verksamheten alltså bedrivs globalt på internet är någonting som möjliggjort för nya grupper, 

kanske framförallt yngre kvinnor, att bli kulturella producenter. Den kan eventuellt vara 

subversiv i och med detta, och möjligen i och med synliggörandet av icke-heterosexuella 

karaktärer, även om detta också kritiserats. Det finns inte en skapande uttrycksform, utan 

många. Produktionen kan, men behöver absolut inte, hålla en ”hög kvalitet”; det produceras 

ändå, och detta bidrar till att stärka gemenskapen inom fandom. Dessa verk görs både i 

lojalitet med ursprungskällan, men kan också utgöra ett motstånd mot det man inte tycker om. 
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 Green, m.fl, 1998, s. 16-17 
77

 Mirna Cicioni, Male Pair-bonds and female desire in Fan slash writing , 1998, s.154 
78 Green, m.fl, 1998, s.23, min översättning. 
79

 Cicioni, 1998, s.174-175 
80 Allt material jag använt som berör fanfiction handlar åtminstone delvis om detta. 
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Fanart: verken 
Så vad handlar då fanart om, och hur ser den ut? Här ska jag försöka mig på att dra några 

övergripande slutsatser kring ett enormt material, samt söka ge en definition om vad som bör 

ingå i begreppet fanart.
81

  

Vad räknas som fanart? 
Vi skulle enkelt kunna beskriva fanart som de bilder som tar sin utgångspunkt i olika 

populärkulturella texter. Denna förklaring leder till vissa problem, då detta skulle innebär att 

lägga beslag på halva konsthistorien: Massor av författare genom tiderna skulle med samma 

logik huvudsakligen ha skrivit Myt-fic, Homeros-fic, Bibel-fic, Kung Arthur-fic, Sherlock 

Holmes-fic och så vidare. Vi skulle med definitionen ovan få räkna in alla föreställande motiv 

i kyrkorna som kristen fanart
82

. Det vore kanske att verka aningen exproprierande. 

Jag vill själv dra gränsen i att fanart produceras för att konsumeras av andra fans, inte av 

världen i allmänhet. Den går att sälja, på till exempel konvent, men som en regel är den gratis 

att beskåda på internet. Det finns konstnärer som exempelvis Paul Raymond Gregory, med 

Tolkienbaserade oljemålningar i heroisk skala, vilka till exempel visats på Waldemarsudde
83

, 

som tagits in i något slags konstnärligt finrum, och där verken också säljs för stora summor, 

men som helhet Fanart tycks huvudsakligen vara internetbaserad, och anpassad för det 

formatet. Jag vill också påstå att fanart oftare är entusiastisk än kritisk, vilket skulle skilja den 

från satiren. Syftet kulturellt deltagande och gemenskap, samt kanske en viss statusjakt. Och 

kanske det viktigaste av allt: kallar det sig fanart, är det fanart, därför att den deltagande 

konstvärlden är relativt inkluderande.
84

 

Upplevelsen av fankonstvärlden. 

Innan jag ger mig in på att diskutera de enskilda elementen i fanarten, avser jag att ge en 

snabb blick av mina intryck av den värld som utgör fanart på de fora jag bevistat under 

arbetets gång. 

Det första som kommer att slå den som oförsiktigt tänker sig att få sig en liten överblick av 

vad det rör sig om under taggen ”fanart”, kommer att vara den enorma bildmängden som slår 

emot en. Fanvärlden är besatt vid detaljer. Fankonstnärer reagerar extremt snabbt på alla typer 

av ny officiell input och lösa rykten inom sitt intresseområde. De agerar direkt på andras 
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 För en något bredare överblick över linjerna inom fanart jag beskriver, se:  http://projectfanart.tumblr.com 
82

 Kristendom kallas ofta i den icke-religiösa delen av fanvärlden för ”the Jesus fandom”. 
83 Se utställningskatalog, Gary Svensson m.fl, Paul Raymond Gregory, ur Tolkiens Värld (2007) 
84

 Att sedan allt inte är lika populärt, eller svarar mot världens estetiska krav, är en annan fråga. Inte heller 
deviantART eller fanartcentral hävdar trots sina estetiska preferenser att ”fula” bilder inte skulle vara fanart. 
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bilder och skapar egna versioner. De får detaljer och stora händelser i världen utanför att 

handla om objektet för fandom. Det är en extrem kakofoni av röster som kan tyckas närmast 

oöverskådlig, och den dåre som valt att gå den vägen kommer att krossas under tyngden av 

inte ett universum, utan hundratals. Men efter en tid kommer man till den punkten då tydliga 

mönster framträder. Distinkta stilar som sträcker sig över gränserna mellan olika fandoms blir 

tydliga, stilar som ibland sträcker sina tentakler in i andra konstvärldar.
85

 Här kommer jag att 

redogöra för och diskutera ett par av de allra vanligaste inriktningarna. Arbetet med detta 

material har varit en pågående process, och som tidigare nämnts är det baserat på ett mycket 

stort material där jag själv har dragit slutsatser kring vilka de gemensamma nämnarna är, 

vilket vidare alltså visas tydligt på separat blogg.
86

 

Stilinriktningar 
Kollage och fotomontage.  En av de absolut vanligaste formerna för skapande, då 

utgångspunkten är filmmaterial, är att bygga kollage. Dessa kan utgöras av något så basalt 

som att återge favoritscenen i filmen/serien genom några få utvalda stillbilder eller 

gifsekvenser. Men man curerar också gärna mindre detaljer. Dessa kan bestå av särskilda 

ansiktsuttryck, bygga på idéer som ”färgen röd”, vackra föremål, kostymer, favoritplatser och 

liknande. Man har ruta för ruta gått igenom det filmade materialet och zoomat in på detaljer 

som exempelvis svärdsfästen. Kollagen samlar ihop sådana saker som ”åtta bilder som återger 

en rollfigurs hela utvecklingskurva”, såsom man själv tolkat den. De kan också dra paralleller 

mellan skenbart olika karaktärer, eller klippa in en rollfigur i handlingen för en annan film 

eller serie. Ibland rör det sig om bilder direkt utklippta och endast radade efter varandra, 

ibland om egna byggen kompletterade med textrader och förändringar i ljus- och färgsättning.  

Det rör sig också ofta om skämtbilder. Ett mycket spritt fotomontage baserat på en ordvits och 

knuten till en av karaktärens attribut visar figuren Thor, enkelt men effektivt inklippt (med 

aningen mer böljande hårsvall) i en Lórealreklam,
 87

 komplett med en variant av företagets 

slogan.
88

 

Kollagen är inte någonting som brukar hamna under rubriken fanart, i synnerhet inte de som 

består av oredigerade bilder. Men detta behöver inte betyda att avsaknaden av större 

                                                             
85 Och ”Begåvade författare stjäl.”, som det heter… 
86

 Project Fanart, http://projectfanart.tumblr.com 
87

 Christina pokrant tumblr: http://cristinapokrant.tumblr.com/post/86840377958 
88 Thor-fans tycks vara särskilt benägna att göra fanart kring konceptet ”riktigt dåliga ordvitsar”. Några 
typexempel på det kan hittas här: Yo Mah Name Is Nicholas tumblr: http://yo-mah-name-is-
nicholas.tumblr.com/post/70894546747 
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redigering per automatik skulle diskvalificera de här arbetena från att kallas fanart. Liksom 

med popkonsten och Duchamp, ser vi hur färdigt visuellt material använts på samma sätt som 

man använder en duk eller färdigblandad färg. Själva akten att plocka något ur sitt 

sammanhang eller att genom att byta medium från rörligt till stillastående blir då med samma 

logik också att skapa ett nytt verk. 
89

 

 

Porträtt  

Ytterligare en av de vanligaste arbetsformerna är att göra porträtt av enskilda karaktärer eller 

skådespelare. De görs i en mängd tekniker, men gemensamt är att de flesta tycks sträva mot 

en så stor fotografisk likhet som möjligt.
90

Foton eller stillbilder ur film brukar av naturliga 

skäl utgöra förlagan, istället för att göra en egen variant; de flesta fans får inte chansen att 

möta originalet. Man kan också ofta se att de ibland utgår från exakt samma bild. 

Det ska också tilläggas att det finns många bilder som tar avstamp i någonting mer 

expressionistiskt, med vilda penseldrag, eller som har en mer kreativ färgsättning. Men den 

svartvita blyertsbilden som till stor grad minner om fackteckningar
91

, då varenda ögonfrans 

minutiöst återgetts, är väldigt vanligt förekommande. Den kräver egentligen inga särskilda 

material, även om många använder särskilda ritprogram i datorn från grunden, eller för att 

bättra på en blyertsteckning. Precis som med kollagen, kan man med den här typen av bilder 

välja att frysa en enda ruta, och sedan, med kraften av timmars arbete för fotoperfekt likhet, 

framhålla vikten av just detta ögonblick, på ett annat sätt än originalbilden kunde visa. De är 

där som representation av det manifesta, och håller sig oftast inom canon, istället för att bygga 

vidare på en ny berättelse. 

Chibi 

En typ av teckningsform som är tillgänglig för alla är den japanskt inspirerade chibistilen
92

 

Det finns många guider till hur man ritar de enkelt uppbyggda figurerna, både inom 

fanvärlden, på nätet och på närmsta bibliotek eller bokhandel. De flesta kan lära sig att rita 

figurerna på ett igenkännligt sätt, vilket gör formen mycket demokratisk, och eftersom de 

dessutom går relativt snabbt att teckna finns det också många sådana bilder. De används 

                                                             
89 Att lagar om upphovsrätt inte med nödvändighet instämmer är en möjligen relevant, men i grunden 
väsensskild fråga. 
90

 Se exempelvis Diminuel tumblr: http://diminuel.tumblr.com/post/68168085636/merlin-and-arthur-i-cant-
even-give-this-a-fancy, den senare vilken för övrigt också helt lätt shippar Merthur. 
91

 Tänk tecknade bilder i en fågelbok/flora, och du är på rätt spår! 
92 Se exempelvis Kadeart: http://kadeart.tumblr.com/post/43409491348/chibi-durin-assemble-o-o 
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frekvent för att berätta en historia, även om de också kan verka representerande som 

porträtten. I stilen är de individuella ansiktsdragen nedtonade, och istället får tecknaren 

använda sig av olika attribut, som kläder, vapen, accessoarer och dylikt, för att göra figuren 

igenkännlig
93

 för så många som möjligt som sett henom.  

Men det finns också attribut som relaterar till någonting som lätt blir fullständigt obegripligt 

utanför fandom.  Vi kan till exempel se bild föreställandes en katt i en hjälm med krökta horn 

och en stav liggandes i förgrunden.
94

 Den filmkaraktär som brukar ses iklädd hjälmen ifråga
95

 

har knappast likheter med en katt. Trots det avbildas han ofta tillsammans med katter, eller 

med öron och svans, på grund av en kort replik i förbigående i en av filmerna där han 

förekommer.
96

 

Serier 

Den här kategorin är inte nödvändigtvis till sin stil skild från chibi eller kollage. Det finns 

tendenser både att klistra ihop enskilda rutor för att i serieform berätta en ny historia. Ett 

exempel på detta är a softer throne(se exempelvis bilaga 6)
97

som använder bilder från tv-

serien Game of Thrones och korsar dessa med den distinkta stilen hos webbserien a softer 

world
98

, som med korta brottstycken av meningen och några få (ofta väldigt neutrala) bilder, 

med tre eller fyra rutor lyckas få en till synes oskyldig bildsekvens och ofta inledningsvis söta 

ord att få en ofta makaber, rått humoristiskt eller olycksbådande innebörd i sista rutan.
99

 

Ibland har man tillgång till tecknat seriematerial som ingår i canon. Detta gäller kanske i 

första hand så gott som samtliga superhjältar, där serier är utgångsmaterialet för filmerna, och 

ibland existerar i flera olika versioner och stilar, och med officiell conceptart knuten till sig. 

Men även det som börjat i film har ibland senare fått tecknat material kring sig
100

, och det 

som börjat i bokvärlden görs ibland också versioner av i form av grafiska romaner.
101
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 Ex: Harry Potter har ärret, glasögonen och den svarta klädnaden; BBC!Sherlock sin svarta rock och blå 
halsduk,;Marvel!Thor har sin röda mantel, blonda hårman, sin hammare och så vidare… 
94

 Bilden hämtad från oshnapress tumblr, finns här http://www.pinterest.com/pin/372743306631857251/  
95

 Närmare bestämt Loki ur Avengers och Thor 1 och 2 
96

 ”That guy’s brain is a bag full of cats. You can smell crazy on him.” (”Bruce Banner”) ur Avengers (2012) 
(Whedon/Penn) hela replikskiftet finns återgivet här: 
http://m.imdb.com/title/tt0848228/quotes?qt=qt1684897 
97A softer throne, tumblr,  http://asofterthrone.tumblr.com/post/54717471887 
98 A softer World, Emily Horne, Joey Comeau, webbserie,  http://www.asofterworld.com/ 
99

 Se även till exempel a softer queen och a softer middle earth. Att sätta in karaktärer i beprövade koncept är 
en populär lösning, och att måla karaktärer som till exempel Disney- eller Tim Burton-figurer är vanligt. 
100 Den brittiska tv-serien DrWho är ett exempel på detta. 
101

 Detta gäller både för en äldre och en yngre målgrupp och några exempel på detta är en version av Stephenie 
Meyers Twilight, och Jens Lapidus Gängkrig 145, som båda utkom som grafiska romaner i Sverige 2010 
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Bara för att det finns en etablerad tecknad version av hur en figur ser ut, betyder inte det att 

det är denna man utgår ifrån i skapandet av egna serier. Att förvandla till exempel figuren 

Captain America
102

 från vad som lättjefullt får anses vara en mycket traditionellt 

”amerikanskt tecknad”
103

 serie till ”japanskt tecknad” är fullt acceptabelt, och entusiastiskt 

omfamnat i fanvärlden. 

Mem förvandlas inom fandom till en särskild bildkategori. Ordet kan enkelt översättas till 

”internetfenomen”, men oavsett vad memet från början cirklat kring förvandlas det snabbt till 

någonting fandomcentrerat. Vissa mem har också sitt ursprung i fanvärlden. Ett spritt exempel 

på den här typen av bildanvändning är en fryst bild från Sagan om Ringen
104

, där figuren 

Boromir uttrycker sin mening kring lämpligheten att promenera in i fiendeland, enkelt 

uttryckt: ”One does not simply walk into Mordor(…)”.
105

 De som gör en variant på detta 

klipper ut andra halvan i meningen och lägger in sin egen variant av vad man inte bör göra. 

Memet blev så pass spritt att bilden inte längre är nödvändig. ”One does not simply(…)” kan 

läggas till vilken bild som helst som illustrerar poängen.
106

 Mem uppstår inom såväl bild och 

text som musik och video, och konverteras till fandom oavsett medium. 

Cosplay; att göra dräkter som imiterar (eller löst baseras på) karaktärer och fenomen inom 

fanvärlden för att till exempel gå på konvent eller filmpremiärer, är ytterligare en typ av 

fankreativitet. Det går naturligtvis att göra en replika på en kostym från en film, men också att 

göra en friare egen tolkning på någonting, exempelvis en klänning inspirerad av sent 1800-

talsmode/steampunk
107

  och baserad på Tardis
108

 Den är inte gjord för att visa Tardis verkliga 

utseende, men illustrerar två koncept från serien: Doktorn reser i tiden, vilket gör samtliga 

tidsepokers (inklusive framtidens) utstyrslar till fullt legitimt material att utnyttja. Dräkten är 

korsetterad, vilket hör hemma inom 1800-talstemat, men också relaterar till ett välkänt 

                                                             
102

 Först i tecknad form 1941 
103

 Mycket lättjefullt uttryckt som sagt. Båda Japan, USA och andra länder har naturligtvis många olika sätt att 
utforma sina serier, men jag hoppas att läsaren kan ha fördragsamhet med detta. 
104 "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring" (2001) (Peter Jackson) 
105

 Meme Center, tumblr, http://tumblr.memecenter.com/post/47760389383 
106

 Exempelvis Smeagolize it, tumblr, http://smeagolizeit.tumblr.com/post/82954980535 
107 J.M. Frey, tumblr, http://scifrey.tumblr.com/post/53361612943/the-tardis-shows-off-model-j-m-frey-
costume, bilden är en del i en serie bilder. 
108 Rymds- och tidsresefarkosten ur Dr Who. 
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koncept inom fandomet: Varje fan vet att Tardis ”is bigger on the inside”
109

. Att tillverka 

korsetter med Tardis-motiv har blivit mycket populärt bland kvinnliga whovians.
110

  

 Det görs kvinnliga varianter av manliga karaktärer och tvärtom, och man anpassar 

rollfigurernas kostymer att till exempel passa in i andra distinkta stilar eller subkulturer som 

lolita
111

 eller rockabilly. 

Video  

Cosplay används också ofta för att göra olika fanvideor. Videorna kan fungera på samma sätt 

som fanfiction: iklädda karaktärernas kläder lägger man till de scener man anser saknas. De 

kan kombineras med (musikvideo-)mem
112

, eller helt enkelt agera ut en scen från 

canonmaterialet. Den vanligaste varianten på fanvideos är dock att redigera om det visuella 

materialet att passa olika låttexter som man anser fungerar tillsammans med berättelsen, 

beskriver eller tillför favoritkaraktären djup.
113

 Att redigera bilder att passa med den egna 

fandomrelaterade låttexter (sk. filking) är också ett alternativ.
114

 Ibland är de redigerade för att 

lipsynca texten i sången; ibland är repliker pålagda över musiken.  

Fanmerch Även om många av de stora produktionsbolagen ofta tillverkar egna produkter 

(mössor, actionfigurer, klistermärken mm.) finns det också en strid ström av icke-officiellt 

sanktionerade produkter som fans tillverkar och säljer till varandra över nätet eller på 

konvent. Fanartvärlden är som vi konstaterat till stor del en gratiskultur. Även om man kan 

köpa bilder och tryck av fankonstnärer, är bilderna nästan alltid anpassade för att ses fritt via 

skärmen, inte för att hänga på väggen. Däremot kan man få avsättning för samma bilder i 

form av till exempel tröjtryck.
115

 Det tillverkas även halsband, julgranspynt och 

mobiltelefonskal, blandas teer och parfymer och stickas halsdukar och amigurami till den 

intresserade.
116

 Kan detta sägas höra ihop med vår definition av fankulturen som en 

                                                             
109Legendarymermaid,  Doctor Who- "It's Bigger On the Inside" Montage, 
https://www.youtube.com/watch?v=4_nO8LSqTsY 
110

 För den fascinerade rekommenderas varmt en sökning under taggen ”tardis corset” på tumblr, etsy eller 
youtube. Whovians kallas de fans som gillar Dr Who. 
111

Exempelvis  Priscilladawn, etsy, Box office tea dress, https://www.etsy.com/se-en/listing/129706367/new-
tardis-box-office-tea-dress-dr-who 
112

 DemonsWithTea, [Avengers Crack] Thor and Loki Mashup, 
 https://www.youtube.com/watch?v=qtaWdtMM3os 
113Hanneybean7,  Little Lion Man | Mordred, 
 https://www.youtube.com/watch?v=xCQcWAuSgmw 
114

 Idaleftplanetearth, Viva la fandom - A song for the tumblr fandoms, 
https://www.youtube.com/watch?v=Tubl0Oi1hmA eller https://www.youtube.com/watch?v=1EOJOhKxk_8 
115 Derlaine, Just Like You,  http://www.redbubble.com/people/derlaine/works/11202632-just-like-you 
116

 Duae Cat, etsy, Nick Fury and Agent Coulson, amigurami, https://www.etsy.com/se-
en/listing/99326270/amigurumi-nick-fury-and-agent-coulson 
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gratiskultur? Fanfiction sprids, och tillåts spridas, därför att det inte finns ekonomiska motiv 

bakom, och det är få som tjänar pengar (eller gör sig ett namn) på fanart. Dessa kan ju sägas 

vara kommentarer till redan existerande berättelser och bilder; ingen kommer att hoppas över 

nästa serietidning eller bok därför att de läst en fic; snarare verkar det mer motiverande att till 

exempel se en film extra många gånger för att göra djupare och bättre berättelser, vilket alltså 

gynnar upphovsrättsinnehavaren. Men med merch är det annorlunda; få människor köper två 

Tardismössor…  

Fanart om fandom 

Ett tema inom fanart är att göra bilder baserade på fenomen och diskussionstrådar som 

uppstår inom fandom. Dessa, mer kanske än några andra, kräver direkt koppling till och 

kunskap om aktuell diskussion. Till exempel kan vi på en spridd bild
117

 se tre brittiska 

skådespelare
118

 i färd med att putsa varandras kindben. Detta kan möjligen uppfattas som ett 

något märkligt motiv, men är en rektion på ett intervjusvar
119

 på en fråga som grundats i vissa 

fandoms besatthet vid just britter och deras kindben. Det finns också fanart som handlar OM 

fandomupplevelsen
120

, av fans, för fans, om fans. 

Övrigt 

 Även om det finns många tydliga linjer, är kanske en typ av bild allra, allra vanligast. Det är 

inte den som får flest kommentarer, men det hindrar inte att den utförs med stor iver. Det rör 

sig om doodles, skisser, snabbteckningar i förbifarten
121

 Det behöver inte vara bilder som är 

avancerade; så länge motivet går att känna igen fyller bilden sin funktion: deltagande. Jag 

nämnde tidigare deltagandekultur. Att vara fan är att delta, och därför förväntas den enskilde 

att producera någonting. Vi kan också konstatera i en allmän översikt av fanart, att PoC till 

stor del lyser med sin frånvaro, åtminstone inom de fandoms jag studerat. Inom samtliga 

fandoms är huvudrollsinnehavarna mycket riktigt huvudsakligen vita, men i listan på 

framträdande övriga karaktärer hittar vi åtminstone några exempel på PoC-karaktärer per 

universum.
122

 Men då dessa figurerar i fanfiction (åtminstone i förbigående), tycks de vara 
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 Derlaine, Welcome to England!, http://derlaine.tumblr.com/post/63758931721/because-reddit-heres-my-
post-if-you-want-to 
118

 Närmare bestämt Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston och Matt Smith. 
119

 Här via en redditreferens. Exakt vilket svar det skulle vara baserat på är svårare att utröna: 
http://www.reddit.com/r/IAmA/comments/1o8l5f/i_am_benedict_cumberbatch_ama/ccpqbwe 
120 Nightingale-14, tumblr, map of tumblr, http://nightingale-14.tumblr.com/post/71720244801/forgive-them-
even-if-they-are-not-sorry-on-we 
121

 Sara Helgesson, Tardis, http://cdn1.cdnme.se/291556/6-3/131200131_529cf97b88e59d95f478796c.jpg 
122 Såsom Nick Fury, Hogun och Heimdall från Marvel Cinematic Universe, Gwen och Elyan från Merlin, Martha 
Jones ur Dr Who etc. (liksom huvudrollsinnehavaren i bokversionen av Hunger Games, men dock inte i 
filmatiseringen. Hon räknas i USA som PoC, men inte med nödvändighet i Europa.). 
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huvudsakligen frånvarande i fanart (om inte helt exkluderade, så i alla fall betydligt mindre 

använda), med undantag från bildkollagen. Bland de tecknade bilderna är alltså fokus störst på 

vita, huvudsakligen manliga roller.  

Spridning, kommentarer och egna slutsatser 

Den som studerar kommentarer till olika fangenererade bilder som spritts via tumblr, märker 

snabbt att huvuddelen av noterna består av okommenterade likes och spridningar. Men en av 

de absolut vanligaste kommentarerna (ofta placerade i bildens taggar) är de enkla orden 

”feels” eller ”awww”.  Feels blir en markör för att bilden är lyckad, blir till poängen med 

bilden. Att gilla den, eller sprida den, är att delta i kulturen. 

Så… vilka slutsatser kan vi dra kring fanartens utseende, och måttet av kreativitet? Till att 

börja med: många bilder tycks skapas av ett behov av fler bilder. Det finns alltså en mängd 

varianter på samma kollage, men likväl produceras det fler, och dessa sprids vidare. Fansen 

har ett bildbehov, och det levereras till detta. I likhet med vad Sara Elggren kom fram till, 

finns det den gren inom fanart där stora färdigheter krävs, främst inom porträtten i de genrer 

jag kommit fram till. De är stelare, och mer konventionella, i synnerhet de som får mycket 

spridning, vilket skulle kunna vara ett resultat av den kultur som ställt upp ett regelverk för 

den här typen av bilder. Många fanartists som varit igång länge har säkert också kommit i 

kontakt med de regler som finns på plattformat som deviantART, och därför vant sig vid hur 

en viss sak ska se ut. Däremot tycks inte detta forum ha samma självcensur; doodles, 

”slarviga” serier och bildmontage förekommer också: och gillas! Och även om de 

gemensamma nämnarna för bilderna alltså kunde ställas upp, ser mycket väldigt olika ut. 

Samma motiv, men olika val, olika arrangemang och färgsättning skapar ändå originella 

bilder, men framförallt som en del av en helhet. 
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En studie i gemensamma nämnare, vinklar till diskussion 
Hittills har jag konstaterat några allmänna teman som dykt upp inom både folkkonsten, och 

inom ramen för fanart. Det rör sig om estetik, budskap, originalitet och undertryckta gruppers 

kulturutövande. Med det här avsnittet vill jag diskutera vilka likheter det finns mellan de två 

utifrån dessa utgångspunkter. Huvudsakligen baseras avsnittet på reflektioner kring innehållet 

i dessa begrepp och hur de relaterar till fanart, folkkonst och eventuellt också ”etablerad 

konst”. 

Låt oss börja i estetiken. En av de många 1700-tals filosoferna som tänkte till kring konst 

var Immanuel Kant . I sitt verk ”Kritik av omdömeskraften” skriver han ungefär såhär: Det 

som är vackert på riktig, är vackert universellt. Och vidare, Ett konstverks poäng och värde är 

inte vad det kan användas till. Befintliga moraliska budskap, eller lärdomsinnehåll är inte 

detsamma som värdet. Inte heller består värdet i priset, dyrbarheten hos materialen, 

konstnärens ställning och rykte eller något åt hållet. Det ska inte gå att rationalisera eller 

värdera. Ett konstverk är vackert eller frånstötande, detta är allt. Varje människa ska kunna se 

och känna detta.
 123

 Många sedan dess har haft saker att säga kring estetik, men låt oss stanna i 

denna tanken en stund: Konst ska vara vacker och fri från ekonomiska band. Hur svarar det 

mot folkkonst och fanart? 

Folkkonsten beskylldes alltså tidigare av vissa för att vara just till för sakens egen skull, för att 

inte ställa frågor, utan vara alltför dekorativ. Det finns inget praktiskt behov i att dekorera ett 

bruksföremål, organisera mönster i lapptäcken eller plantera blommor i rabatterna enligt en 

bestämd färgskala. Likväl görs det, och det görs för sakens egen skull. Fanart innehåller 

många olika inriktningar, somliga direkt menade att vara för fandom estetiskt tilltalande utan 

att just berätta någon annan historia; karaktärsporträtten kan mycket väl sägas vara ett 

exempel på detta. Och dessa tilltalar många människor, som visar sitt gillande genom att dela 

vidare. Fanartvärlden och folkkonstvärlden har egna kriterier; med för den enskilde subjektivt 

fasansvärda verk, och lika subjektivt fan(!)tastiska.  

Men låt oss gå vidare mot en annan av Kants poänger: Ett verk måste vara frigjort från 

ekonomiska band och ”nyttighet”. De flesta upphovspersoner (eller konstvärldar som helhet) 

brukar drivas av både ekonomiska anspråk och estetiskt strävande, och fanartvärlden är inte 

annorlunda: det är fullt möjligt att sälja saker. Men som helhet cirkulerar alltså texter och 

bilder gratis; du får en lika bra produkt om du ser bilden på skärmen, som om du köper ett 

                                                             
123 Kant, (1790/2009), s.62-79 
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tryck av den; verken är oftast anpassade till gratiskulturen. Alltså kan vi sluta oss till, att som 

helhet uppfyller fanart detta kriterie. Vad gäller användbarheten (”nyttigheten”) däremot, är 

fallet enligt min mening en annan. Bilderna har delvis funktionen inom fandom att skapa 

feels, vilket även ”dåliga” bilder ofta uppfyller. Feels i kommentarerna blir en markör för att 

bilden är lyckad, blir till och med poängen med bilden. Effekten av bilden är dess mening, och 

inte bilden i sig alltså. Detta skulle vi kunna kalla praktisk användbarhet. 

Folkkonsten får vi svårare med, helt beroende på vilken definition vi använder på folkkonst. 

Om vi säger att folkkonst är ett dekorerat bruksföremål från förindustriell tid, så nej, 

föremålet är nyttigt, och kan ha tillverkats för ekonomisk vinning. Om vi däremot går på den 

andra linjen som vill hävda att folkkonst är en produkt av folklig kreativitet, vad denna nu må 

ta sig uttryck i, då skulle Kants kriterie för konst kunna uppfyllas. Oavsett vilket: Vi ser här 

alltså likheter mellan fanart och folkkonst avseende användbarhet och huvudsakligt syfte: att 

tilltala och skapa gemenskap. 

Vidare till ”det nydanande”.  Hur är det med originaliteten hos folkkonst och fanart? Att 

komma på en ny teknik gör att ett verk eller en konstnär kan skrivas in i konsthistorien utan 

att verken i sig själva behöver vara för stora grupper ”estetiskt tilltalande”, eller innehålla 

några provokativa eller omvälvande budskap eller motiv. Den första, lite skeva bilden med 

centralperspektiv, eller det första suddiga fotografiet, den första landskapsmålningen där 

gräset faktiskt är grönt och så vidare, behöver inte vara i sig själva särskilt fascinerande som 

bilder. Värdet ligger i att ha varit först. Originalitet vill man ofta koppla samma med ett känt 

namn. Konstnärens namn, och därmed anseende påverkar också hur vi betraktar ett verk, lika 

mycket som summan av verken är en stor del av konstnärens rykte. Värdet av ett namn kan 

översättas i ett materiellt värde vid exempelvis auktioner av kända konstnärers verk. Plagiat 

blir därför att stjäla mer än en bild, en ägodel; det blir att stjäla det immateriella mervärde som 

konstnärens namn ger upphov till, eller bidrar till att reducera värdet av samma namn.
124

  Men 

inom folkkonst och fanart saknas ofta namn. 

Under vår medeltid, liksom i andra kulturer arbetade konstnärerna utan namn, bakom 

exempelvis kyrkans, gillets eller verkstadens namn. Folkkonsten skylldes för att vara 

beroende av förlagor, och vissa verk är mycket riktigt väldigt lika varandra (dalahästar, 

snickarglädje på egenbyggda verandor, ”ljus och fräsch” heminredning, ”personlig stil”…) 

och kopplingen till en gemenskap eller en bygd är stor. I fanartvärlden, såsom den sett ut 

                                                             
124 Becker, 2008, s.23 
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under min undersökning, är det få fangenererade verk som enkelt kan spåras tillbaka till en 

fysisk person. Ofta går de tillbaka till ett alias. Det finns alltså skäl att påstå att själva 

”konstnären” uteblir, och att dennes anseende därmed inte i samma utsträckning positivt eller 

negativt påverkar hur vi ser på ett verk. Istället för en liten elit av namn, ser vi ett system som 

mer minner om de medeltida katedralbyggarnas; arkitekten spelar ingen roll, därför att verket 

är tillägnat Gud. Fanartisten spelar mindre roll, därför att syftet är att tillföra fandom 

någonting. Det finns också en rätt flexibel inställning kring ”plagierande”; det går att svara en 

bild genom att göra en egen variant av den; egna påhittade personligheter går att sätta in inom 

fics, men är svårare att centrera fanart kring dem. Det är inte en fullständig kollektivisering, 

eftersom det fortfarande finns individuella personer vi i vissa fall kan namnge, men som 

helhet är detta en mycket mer kollektiv värld än ”konst-konstvärlden”. Jag kan däremot inte 

se att fanart skulle ha gett upphov till några nya, hittills okända tekniker. 

Hur är det med det idémässiga innehållet? Finns det verk inom folkkonsten och fanart 

som är tankeväckande till sitt innehåll, eller rent av provokativa. Konst som behandlar 

angelägna frågor man kanske inte kan uttrycka i annan form? Konst som debattinlägg? Enligt 

American Folk Art Museum var amerikansk folkkonst till sin natur patriotisk, vilket i sin tur 

faktiskt innebar ett politiskt ställningstagande. Till en början mot britterna, för självständighet, 

och vi ser också forskning som menar att undertryckta gruppers kulturutövande i sig själv är 

en form av motstånd. Vi kan se graffiti som en form av folkkonst, och som de flesta sett, kan 

den innehålla varierande budskap, också politiska, och är ett sätt att ta det offentliga rummet i 

anspråk, att ta plats. Men övergripande rör sig mycket om konst för sin egen skull. Dock finns 

det ett utrymme inom folkkonsten för människor som inte fått plats någon annanstans, de som 

betraktats som särlingar, minoritetsgrupper, kvinnor och så vidare. Att överhuvudtaget skapa, 

i en situation där detta undertryckts, kan inte ses som enbart ett söndagsnöje, det blir 

någonting mer. 

Och fanart då? John Fiske menade att tillverkandet av fanart och annan fankultur var ett sätt 

att göra motstånd mot det strömlinjeformade i den kapitalistiska kulturen. Slash var alltså ett 

populärt tema inom många av bildkategorierna jag talat om, och anhängarna till dessa ship är 

väldigt många inom fandom. Men vi kan också dra oss till minnes att kritiker till 

fanfictionförfattarna som använde samma tema menade att dessa endast använde konceptet 

som egen fetisch, inte för att göra några övergripande ställningstaganden. Rimligen bör också 

samma kritik gälla mot fanart. Verken är alltså inte att betrakta som samhällskritik. 
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Däremot kan de ha ett representationsvärde. Jag konstaterade den relativa frånvaron av PoC 

inom fanart tidigare i arbetet, vilket har vikt i och med att representation, att kunna spegla sig 

i en karaktär, har ett värde. Många kvinnor identifierar sig i manliga karaktärer, men det 

betyder inte att det inte är av vikt att det finns bra kvinnliga karaktärer inom fiktionen. Samma 

sak med icke-vita och/eller icke-heterosexuella människor. Vad som gäller inom fiktion bör 

också gälla inom konsten.  

Om frånvaron av representation är ett problem, bör förekomst befinna sig någonstans på 

skalan neutral-positiv. Så att även om personerna bakom bilder/fics inte agiterar medvetet, 

blir verken i sig själva en del i en medvetandeprocess. Att inte inkludera PoC blir att 

osynliggöra dessa; att ha med slash eller femmeslash blir i sin tur ett synliggörande. Att 

konstatera att det finns fler personer med i bilden än standardformulär 1a (i.e.vita, 

heterosexuella män) kan i sig själv kanske ha ett värde inom den här typen av kultur. 

Representationen av kvinnliga karaktärer tycks också vara lägre än av de manliga, även om de 

förekommer i högre grad än PoC.
125

 Femmeslash är betydligt ovanligare än slash
126

. Men har 

representationsvärde samma mening här? Konsthistorien är inte direkt i avsaknad av 

avbildade kvinnor. Inom fanart kan vi dock säga att utövarna till större del består av kvinnor, 

ofta i den yngre delen av åldersskalan. Fandom erbjuder här ett eget rum för dessa, vilket ofta 

saknats, med ramar anpassade till (och skapade av) dem och deras möjligheter att både 

framställa nya verk, och ta del av andras. Dock får vi inte glömma bort begränsningarna som 

påvisats i vissa av dessa rum. 
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 En ”grupp” vilken naturligtvis OCKSÅ inkluderar kvinnor… 
126 att man överhuvudtaget lägger till ”femme-” säger något om att den saken är ett undantag 
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Sammanfattande slutdiskussion 
I inledningen till uppsatsen föresatte jag mig att se om fanart kunde placeras i en annan 

konstvärld, folkkonstens, eller om den krävde en egen värld. Och svaret på om den hör 

hemma inom folkkonsten kan sägas vara både ja och nej, med utgångspunkt i vad uppsatsen 

tagit upp.  

Frågeställningarna lydde ”Hur ser fanart ut, och i vilken kontext befinner sig de här verken?”, 

”Vad krävs för att ett verk ska räknas till folkkonsten?” och ”Hur mäter sig fanart gentemot 

vanliga kriterier för finkonst och folkkonst?” 

Fanart kan se ut på många olika sätt. De vanligaste formerna är att göra varianter av olika 

mem, att sammanställa kollage och redigera om bilder, att måla porträtt och doodles, chibi, 

serier och cosplay. Det jobbas också med video och musik. Det finns ett stort färdighetsspann, 

från streckteckningar till stor professionalitet, och skapandeformen karakteriseras framförallt 

av en stor tolerans; poängen är så att säga ”att kämpa väl”, inte att vara bäst. Detta på grund 

av den speciella deltagandekulturen där fanartisterna befinner sig. Att fanart bedrivs globalt 

på internet är någonting som möjliggjort för nya grupper, kanske framförallt yngre kvinnor, 

att bli kulturella producenter. Den kan eventuellt vara subversiv i och med detta, och möjligen 

i och med synliggörandet av icke-heterosexuella karaktärer. Några vanliga tankar kring vad 

som utgör ett kvalitativt verk handlar om vad som är estetiskt tilltalande och/eller skickligt 

utfört; vad som är originellt eller har ett inneboende budskap i tillägg till det ytliga. Detta 

gäller för de flesta skapandeformer; uppfylls en av dessa kan det mycket väl räcka för att 

räknas som ett gott verk. Folkkonsten för dessutom fram som ett egenvärde att undanträngda 

grupper ges möjlighet att uttrycka sig. 

Fanart och folkkonst har här mycket gemensamt: Båda ”världarna” bygger på 

deltagandekultur, kulturer där den enskilde förväntas skapa och bidra, och där barriärerna för 

vad som anses vara ett acceptabelt resultat är lågt satta. Vi kan också ta upp att båda formerna 

utövas av breda lager, och där undertryckta grupper som inte haft tillgång till så många andra 

uttryckssätt kommit fram och fått ett sammanhang. Det finns rum för enskilda inriktningar 

och variationer, men som helhet är formerna ganska gemensamma. Vi ser till exempel sällan 

abstraktioner inom fanart eller installationer inom folkkonst. Båda grenarna kan ta in element 

från populärkulturen, även om fanart direkt bygger på att göra det, och folkkonsten bara har 

med det i en bisats. Inom båda grenarna är det estetiska viktigare än det provokativa, även om 

ideologiska inslag förekommer. Samhörighet och kommunitet hålls högt.  Allt inom folkkonst 
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handlar inte om att hålla en ”hög kvalitet”; det produceras ändå, och samma sak gäller inom 

fandom och fanart.  

All kultur har värden; sociala, politiska eller estetiska. En mix av ekonomiska och estetiska 

drivkrafter existerar i alla lager i samhället, inom denna konstinriktning liksom inom andra. 

Men fankulturen är till största del en gratiskultur, där den populärkulturella originalkällan blir 

till en resurs, och där gränserna mellan publik och upphovsperson suddas ut. Undersökningen 

har visat hur denna typ av kreativitet går att jämföra med historiskt undertryckta gruppers 

kulturutövande. 

I ”Art Worlds” drev Becker linjen att konstnärlig aktivitet krävde den samlade arbetskraften 

av ett stort antal människor och att medlemmarna vad som genom rutinmässigt samarbete 

förvandlats till en konstvärld, har gemensamma referensramar kring sakers betydelse och hur 

de bör se ut. Där kan vi se hur världarna skiljer sig åt.  

Vem kan tolka symbolerna i ett fandom man inte deltar i? Folk inom hemslöjdsrörelsen har 

inte samma estetiska preferenser som fans till Hunger Games. Det finns ett rutinmässigt 

samarbete mellan fans, och det finns ett rutinmässigt samarbete mellan olika 

folkkonstnärer.
127

 Men finns det samarbeten mellan dessa grupper?  

Trots detta anser jag att dessa invändningar närmast är en bisats: det finns definitivt fog för att 

hävda att fanart faktiskt är folkkonst, och bör därför mycket väl kunna representeras i dessa 

sammanhang vid eventuella utställningsproduktioner och liknande. 
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 Om vi här tar som exempel fritidskonstnärer, kan vi ju i Sverige nämna fenomenet ”konstrunda” som ett 
sådant samarbetsexempel. 
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För vidare forskning 
För den som vill gräva vidare i fanart skulle jag här vilja föreslå ett försök att se om det går att 

få världarna att konvergera: finns det något bra sätt att visa fanart utanför fandom i ett 

museisammanhang, och hur skulle en sådan utställning kunna se ut? 

Det här arbetet har inte fokuserat på enskilda verk eller konstnärer, men om någon ville ägna 

sig åt att bygga ett verk kring ämnet på samma sätt som man bygger en konsthistorisk kanon, 

skulle detta vara intressant att läsa. Går det att bygga en kanon kring den här typen av bilder? 

Jag har skrivit en del om kvinnors produktion, men ett verk som fördjupade sig i hur den 

delen av publiken som består av PoC i bilder hanterar avsaknaden av dessa karaktärer i 

canonmaterialet skulle kunna tillföra något viktigt till diskussionen, inte bara om fanart, men 

om representation överhuvudtaget. 
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Ordlista 
Inom världen jag behandlar använder man sig av några grundläggande termer som kan vara 

bra att känna till. Den här ordlistan baseras på hur jag själv använder termerna i arbetet, men 

liknande definitioner går att hitta på urban dictionary eller wikipedia. 

Canon: Det från officiellt håll (i böcker filmer, författarintervjuer och dylikt) 

fastslagna. Officiella spin-offs räknas också till canon, men av ”lägre status”.  

Cosplay: Att sy dräkter och klä upp sig till en figur från en berättelse. (Används 

främst om, men är inte begränsad till figurer från japansk populärkultur.) 

Fandom: går tillbaka på ”kingdom”, fansens kungadöme, den fiktiva värld man 

ägnar sitt intresse och inom gränserna för vilken man skapar fanart, fanfiction 

med mera. Fandom är också ordet som används för de människor som 

uppskattar dessa världar och deltar som fans till dem. 

Fanfiction, fanfic, fic: Berättelser skrivna av fans, vilka tar sin utgångspunkt i 

en av fandomen. Detta kan till exempel vara ett tillägg av en scen mellan två 

kapitel/filmsekvenser man ansåg saknades, eller att en karaktär kan lånas och 

förflyttas till nutid. 

Fanon: Refererar till idéer som är så vitt spridda inom fandom att de accepteras, 

trots att de motsäger canon (ex. vissa ship och sättet att framställa vissa platser 

och karaktärer). Kan också referera till fanart och fanfiction som håller sig så 

långt inom canons ramar det går och agerar tillägg snarare än avvikelser. 

Feels: Ungefär ”en oförklarlig känslovåg”, som kan framkallas av en bild eller 

lite vad som helst. 

Genderbend: Att byta kön på personer i en fic eller bild. 

Mem: Exempelvis bilder, videor, idéer och koncept som på kort tid spritts och 

imiterats via internet. Kan översättas till “internetfenomen” 

Otp: ”One true pairing”, favoritshippet (se ship) 

PoC: “person of colour”, den oftast använda termen som inkluderar fler 

utseenden än den svenska termen ”färgad”, och bäst annars beskrivs som icke-

vit. Termen är dock inte okomplicerad: en person med sydeuropeiskt utseende 

skulle i USA räknas som PoC, men inte med nödvändighet så i Europa. 

Shipping, att shippa (Ship, subst.): att vilja se ett romantiskt och/eller sexuellt 

förhållande mellan två (eller flera) karaktärer. Ett ship får ofta ett eget namn 

bestående av en fusion mellan de medverkandes namn. (Som ett exempel kan vi 

nämna ett populärt ship i Star Trek: Kirk+Spock=Spirk) 

Slash: Fanart och fanfiction som shippar två rollfigurer av samma kön, 

huvudsakligen de som inte enligt canon är ditåt lagda. 
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Priscilla Dawn, etsyshop, Tardisklänning, ”Box office tea dress”: 
https://www.etsy.com/se-en/listing/129706367/new-tardis-box-office-tea-dress-dr-who 

Nighttingale-14, Tumblr, ”Map of tumblr” 
http://nightingale-14.tumblr.com/post/71720244801/forgive-them-even-if-they-are-not-sorry-on-we 
 
Thoréal: 
http://tiffanymmcfarland.tumblr.com/post/69818662890/its-thorsday-again-obsessed-thor-thoreal 
 
Diminuel tumblr, Merthur, porträttlik bild. 
http://diminuel.tumblr.com/post/68168085636/merlin-and-arthur-i-cant-even-give-this-a-fancy 
 
Kade Art. Chibi med motiv från Hobbit, ”Durin assemble”: 
http://kadeart.tumblr.com/post/43409491348/chibi-durin-assemble-o-o 
 
 A Softer throne: 
http://asofterthrone.tumblr.com/post/54717471887 
 
Meme Center, One does not simply… 
http://tumblr.memecenter.com/post/47760389383  
 
Derlaine, Just like you, tröjtryck med chibimotiv 
http://www.redbubble.com/people/derlaine/works/11202632-just-like-you 

DuaeCat, etsyshop, Amigurami, Nick Fury and Agent Coulson 
https://www.etsy.com/se-en/listing/99326270/amigurumi-nick-fury-and-agent-coulson 
 
J.M. Frey, tumblr, Tardiscosplay 
http://scifrey.tumblr.com/post/53361612943/the-tardis-shows-off-model-j-m-frey-costume 
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Sara Helgesson, Tardis: 
http://cdn1.cdnme.se/291556/6-3/131200131_529cf97b88e59d95f478796c.jpg 
 
Derlaine, tumblr, Welcome to England: 
http://derlaine.tumblr.com/post/63758931721/because-reddit-heres-my-post-if-you-want-to 
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