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Titel: Supernatural- Fans, tolkningsprocesser och meningsskapande 

Nivå: C-uppsats inom Medie- och kommunikationsvetenskap 

Författare: Marie Louise Öhman och Johanna Östlund 

Handledare: Anna Edin 

Examinator: Eva Åsén Ekstrand 

Datum: juni 2013 

Syfte: Studera fansens tolkningar, engagemang och meningsskapande med fokus på den 

amerikanska TV-serien Supernatural.     

Teori: Analysera fansens tolkningsprocesser utifrån Stuart Halls Encodning/Decoding- 

modell och de tre tolkningssätten, dominant, förhandlande och oppositionell läsning.   

Metod: Kvalitativundersökning. Med ett antal enkätfrågor som besvarades av 43 

respondenter. För att nå ut till fansen annonserade vi efter respondenter via internetforumet 

Tumblr.  

Resultat/slutsatser: Av våra respondenter gjorde majoriteten en förhandlande läsning av 

TV-serien. De förstår producenternas avsedda läsning men väljer ibland att (helt eller delvis) 

bortse från den genom alternativa tolkningar. Det här visar sig exempelvis genom att fansen 

skriver fanfiction och diskuterar avsnitten med andra fans. 

Nyckelord: Supernatural, fans, tolkning, meningsskapande, publiker, receptionsanalys  
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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom medieforskning finns ett stort fält som ägnas till att undersöka relationer mellan sändare 

och mottagare. Hur publiken tolkar medietexten och hur texten var menad att tolkas, är inte 

alltid samma sak och vem som i slutändan bestämmer finns det olika teorier kring. Stuart Hall 

med sin modell om encoding/decoding är välkänd, han redogjorde för sin modell i artikeln 

Encoding and Decoding in the Television Discourse (1973), och den har haft en given plats 

inom medieforskningen sedan dess. 

 

Att ”all kommunikation sker på mottagarens villkor” är en av de första sakerna som många lär 

sig i en kurs om kommunikation (Eriksson 2007, Planerad kommunikation). Det är alltså på 

flera områden intressant att se hur mycket makt just mottagaren har, när det gäller att ta till sig 

information, men även hur publiken tolkar den. Är det så att också överförandet av 

information i form av TV-serieavsnitt sker på mottagarens villkor? Producenter och 

manusförfattare har ett budskap och en tanke med scenerna de skapar och sedan presenterar 

med hjälp av skådespelare och andra medarbetare, men när avsnittet når ut till publiken så tar 

fansen över och tolkar budskapet. Ibland på ett helt annat sätt än vad som avsågs.  

 

Medieforskaren Ien Ang gjorde på 80-talet en undersökning om publikens inställning till TV-

serien Dallas (Ang 1985, Watching Dallas). Ang grundade sin undersökning på brev från fans 

som hon fått genom att annonsera i en Holländsk tidning. Hon valde att utgå ifrån fans till 

serien och inte en hel publik, och undersökning kom att bli betydande för forskningsfältet. 

Vår undersökning liknar på många sätt Angs. Vi kommer att analysera hur fans till TV-serien 

Supernatural tolkar och förhåller sig till serien, och vi har valt att avgränsa oss genom att utgå 

ifrån svar på intervjufrågor som besvarats av hängivna fans till Supernatural efter att vi 

annonserat efter dessa respondenter internetforumet Tumblr.  Vi kommer inte att undersöka 

olika typer av publiker, utan bara fokusera på hur Supernaturals fans går att förstå med hjälp 

av Stuart Halls encoding/decoding- modell. Specifika avsnitt ur serien kommet att användas 

som referenser, men är inte i sig viktiga för arbetet. Detsamma gäller andra TV-serier eller 

medier som nämns i texten. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att studera mötet mellan text och publik med fokus på den amerikanska TV-serien 

Supernatural. Syftet är också att metodologiskt utveckla receptionsanalysen genom att 

använda internet som kontaktforum med respondenterna. Studiens övergripande 

frågeställningar är: 

 

 Hur kan man förklara publikens tolkningar med hjälp av begreppen oppositionell, 

förhandlande och dominant läsning? 

 Hur upplever respondenterna själva att relationen ser ut: kan deras tolkning 

kontrolleras av producenten? Helt eller delvis?  

 Om det är så att publiken tolkar avsnitten utöver den tänkta meningen: på vilket sätt 

visar det sig. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning om publiker och publikens interaktion med producent och 

medietext. Forskare som David Morley och Stuart Hall gjorde tidiga försök att bevisa att 

medietexter kan läsas eller avkodas på andra sätt än det som producenten tänkte sig i 

skapandet. Det här är inte längre något som ifrågasätts av nutida forskare, och sedan 80-talet 

har hela forskningsfältet kring publiker och fans vuxit sig större.  

 

Henry Jenkins gjorde under tidigt 90-tal en forsning (Textual Poachers, 1992) om hur fans till 

den kända TV-serien Star Trek uppfattas av allmänheten. Han ville med studien motbevisa de 

dominerande negativa stereotyperna som fanns om fans. Genom att låta Star Trek -fansen 

komma till tal genom intervjuer lyckades han till viss del slå hål på myten om fans som socialt 

missanpassade individer utan verklighetsuppfattning. Jenkins kom bland annat fram till att 

fans är väldigt engagerade som publik, och tänker kring och tolkar ofta själv medieinnehållet 

(Jenkins 1992, 10). 

 

Andra forskare har dock inte varit lika positiva, exempelvis Andy Ruddock som i sin bok 

Understanding Audiences (2001) kom med kritik mot fans och hans egen undersökning gick 

helt emot Jenkins. Det finns alltså helt delade meningar om fans som publikgrupp inom 

medieforskningen (Ruddock 2001, 154). 
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1.4 Supernatural 

Supernatural är en amerikansk TV-serie, skapad av Eric Kripke. Den började sändas 2005 

och är för tillfället på sin åttonde säsong, med just nu 172 sända avsnitt. Den har nyligen 

bekräftats för en nionde säsong, planer finns för en tionde och sista säsong. Serien tillhör 

genren fantasy, sci-fi, drama, horror (IMDb, 2013-05-03). Supernatural handlar om de två 

bröderna Sam Winchester (Jared Padalecki) och Dean Winchester (Jensen Ackles) som lever 

som så kallade hunters som åker runt och dödar övernaturliga väsen. Eller som Dean säger i 

pilotavsnittet: ”Saving people, hunting things. The family business.”. Till en början centrerar 

sig serien på hur bröderna försöker leta upp sin försvunna far och att döda den demon som 

mördat deras mamma 20 år tidigare. De hittar och förgör demonen i säsong tre, men det visar 

sig att det bara är början och efter det övergår de från att vara monsterjägare till att 

huvudsakligen leta reda på och förgöra demoner. 

 

I seriens fjärde säsong introduceras flera karaktärer som visar sig vara änglar. Till en början 

tror inte bröderna att änglar existerar, men de blir snart övertygade när de möter ängeln 

Castiel som sänts för att hjälpa bröderna. Sam och Dean hamnar mitt i ett krig mellan 

demoner och änglar som utspelar sig på jorden, och de måste besluta sig för hur mycket de är 

villiga att offra för mänskligheten. 

 

I säsongerna som följer blir Castiel en av huvudpersonerna i serien tillsammans med Sam och 

Dean. Ytterligare karaktärer introduceras med tiden, en av de viktigaste för handlingen är 

demonkungen Crowley. Till en början hjälper han bröderna men det visar sig senare att han 

hade bakomliggande motiv och är nu en av deras största fiender. Åttonde (senaste) säsongen 

fokuserar på hur Sam, Dean och Castiel försöker göra sig av med alla demoner på jorden 

genom att stänga portarna till Helvetet. Allt går dock inte som planerat. Säsongen avslutas 

med en cliffhanger och många lösa trådar. 

 

1.5 Definitioner och begrepp 

Vissa begrepp som förekommer i texten kan behöva förklaras. Fans behöver sällan informeras 

om deras betydelser, och de används ständigt i kommunikationen fans emellan. Det kan kallas 

för fankulturens facktermer 

Canon – det faktiska materialet; den avsedda texten; det giltiga 
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Fanon – motsatsen till canon; fansens läsning, tolkning, av vad som sker i avsnitten; fanon 

inkluderar populära teorier och spekulationer om avsnitten och karaktärerna 

Fans – seriens engagerade publik; de som följer serien 

 

Communities – samlingsplatser på Internet för diskussion och informationsdelning 

Headcanon - ett "personligt canon"; en idé eller teori kring något i serien, som en individ 

accepterat som en logisk eller naturlig förklaring, men som inte bekräftats i canon. 

Ship – (från ”relationship”, förhållande) syftar på ett par karaktärer i ett förhållande (ibland 

inbillat eller tolkat enbart från fansens sida, se fanon) 

Tumblr - bloggplattform och ett forum där användare kan publicera material som bild och 

text m.m. Man kan följa andra användare för att ta del av deras inlägg, och det finns bland 

annat funktioner för att gilla och blogga vidare inlägg 

NOtp - ett ship som man hatar; ett förhållande mellan två karaktärer som man inte tycker 

om/inte accepterar.  

Shipper – ett fan som argumenterar för ett ships existens. 

 

2.0 Teori 

2.1 Kultur- och receptionsteori  

Receptionsstudier riktar sin uppmärksamhet mot publiken, och när man gör en kulturell 

receptionsanalys utgår man vanligen ifrån mottagarens roll i avkodningen av medietexten 

istället för producenten.  

 

”The cultural studies tradition…emphasizes media use as a reflection of a 

particular sociocultural context and as a process of giving meaning to 

cultural products and experiences. This school of studies rejects … the 

notion of an all-powerful text or message.” (McQuail 1997, 18) 

 

Tidigare forskare (Morley m fl.) gjorde försök att bevisa, att medietexter kan läsas eller 

avkodas på olika sätt beroende på faktorer som kultur och samhälle, och också på ett annat 
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sätt än vad producenten tänkte sig i skapandet. Sedan 80-talet är det dock inget som längre 

ifrågasätts; uppfattningen att de flesta medietexter är polysemiska ses mer eller mindre som en 

självklar sanning. Forskningen idag menar att publiken är en tänkande varelser som själv 

tolkar de budskap och ofta ifrågasätter den dominerade läsningen som producenten sänder 

(McQuail 1997, 19). 

 

2.2 Encoding/Decoding 

I sin artikel Encoding and Decoding in the Television Discourse (1973) redogör Stuart Hall 

för hur meddelanden produceras och distribueras. Han presenterar en modell om 

kommunikation där han går ifrån det traditionella linjära synsättet med sändare och mottagare, 

som var vanliga i tidigare forskning. Enligt Hall kan sändaren av information aldrig vara säker 

på hur budskapet tas emot av publiken.  

 

Han presenterar en teori på hur medietexter skapas, överförs och tolkas. Med sin modell visar 

han hur publiker tar emot texter som sen avkodas eller tolkas på olika sätt beroende på olika 

individers erfarenheter, kulturella bakgrund osv. I motsats till tidigare teorier som hävdar att 

publiken alltid är passiv, så menar Hall med sin modell att publiken har en stor roll i läsningen 

av meddelandet utifrån sina egna sociala kontexter, och att medietextens ”tänka mening” inte 

är självklar när den når publiken. Tvärtom kan mottagaren själv kanske påverka meddelandet.  

Encoding handlar om själva produktionen av text. Decoding visar hur en mottagare kan förstå 

och tolka texten. (Hall 1973). 

 

 När medieproducenterna skapar sin produkt kodar de innehållet utifrån de dominerande 

samhällsnormerna. Det är genom detta, som vi som publik, lättare kan ta till oss det givna 

budskapet då de är skapade ur våra sociala konventioner, betydelser som är givan och som vi 

känner igen. I vår vardag tolkar vi oftast de givan budskapet utan att tänka på det, då de ingår 

i så många andra medieprodukter och har därför blivit en vana. Hall menar dock att 

”meningsskapande är en komplex process”, och att ett mediebudskap kan tolkas(avkodas)på 

olika sätt av olika delar av publiken (Berglez och Olausson 2009, 59). 

 

Hall presenterar i sin modell tre olika typer av tolkningar: dominant (eller hegemonisk), 

förhandlande eller oppositionell läsning. Vi kommer i vår undersökning framförallt utgår ifrån 

dessa tre tolkningssätt, eftersom uppsatsen grundar sig i hur publiken tolkar och engagerar sig 
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i TV-serien Supernatural. Syftet är just att se om och hur publiken väljer att bortse från (och 

skapa egna meningar) eller ta hänsyn till producenternas kodning och den tänkta tolkningen. 

 

2.2.1 Dominant läsning 

Att göra en dominant läsning innebär att mottagaren avkodar meddelandet som det var tänkt 

att avkodas från producenternas tänkta mening. Mottagaren ändrar inte meddelandet utan 

befinner sig, så att säga, inom den tänkta tolkningen, meddelandes tänkta läsning ifrågasätts 

inte 

"The domains of 'preferred meanings' have the whole social order embedded 

in them as a set of meanings, practices and beliefs: the everyday knowledge 

of social structures, of 'how things work for all practical purposes in this 

culture', the rank order of power and interest and the structure of 

legitimations, limits and sanctions." (Hall 1973, 57) 

 

2.2.2 Förhandlande läsning 

Den förhandlande läsningen är en blandning av accepterande och förnekande av delar i 

meddelandet. Mottagaren ser och bekräftar den ”dominanta” tolkningen, men är inte villig att 

helt acceptera det på det sätt som sändaren tänkte sig. Mottagaren accepterar i huvudsak 

texten och den tänkta läsningen, men tolkar samtidigt saker på ett sätt som skiljer sig från 

sändarens tanke. Det här är något som påverkas av mottagarens egna erfarenheter, intressen 

och synsätt.  

"Decoding within the negotiated version contains a mixture of adaptive and 

oppositional elements: it acknowledges the legitimacy of the hegemonic 

definitions to make the grand significations (abstract), while, at a more 

restricted, situational (situated) level, it makes its own ground rules- it 

operates with exceptions to the rule". ( Hall 1973, 60 ) 

 

2.2.3 Oppositionell läsning  

På grund av t.ex. olika bakgrund eller erfarenheter så har individer olika sätt att avkoda ett 

meddelande och skapar därmed egna tolkningar. Oppositionell läsning innebär att textens 

kodning inte accepteras; mottagaren förstår meddelandet och dess tänkta läsning, men håller 

inte med och avfärdar det helt genom att skapa sin egen tolkning (Hall 1973, 61). 
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2.2.4 Kritik mot modellen 

Även om modellen är framgångsrik inom medieforskning så finns det även en del forskare 

som är kritisk mot teorin. Däribland David Morley som kritiserar Halls modell i en av hans 

texter (Televison, audiences and cultural studies 1992). I kritiken mot modellen menar han 

bland annat att Halls modell inte tar hänsyn till de olika betydelserna med förståelse. En 

person kan, vid avkodning, förstå vad sändaren menar men ser det från en annan synvinkel. 

Det betyder inte att personen tolkar eller förkastar budskapet, utan tar hänsyn till andra 

restriktioner beroende på socialt sammanhang (Gorton 2009, 20). Det finns forskare som 

menar att den här kritiken är slutet på Halls modell, men många andra menar, även Morley 

själv, att trots den kritik som finns så är Halls modell fortfarande en viktig del i 

medieforskningen (Gorton 2009, 20). 

 

2.3 Fandom och fankulturer 

2.3.1 Vad är ett fan? 

 

Ordet ”fan” är ursprungligen en förkortning för fanatiker och kommer från det latinska ordet 

fanaticus; hängiven (Gorton 2009, 35). 

 

” Usually identified by great, even obsessive attachment to their object of 

attraction. Often they show a strong sense of awareness and fellow-feeling 

with other fans.” (McQuail 1997, 36) 

  

Det finns många uppfattningar om vad begreppet ”fan” innebär. Det finns olika typer av fans, 

från en mer casual typ av fan som gillar en särskild TV-serie och följer den varje måndag 

kväll, till väldigt intensiva och engagerade fans som besöker konvent och klär ut sig till 

karaktärer från serien. 

 

Hollywood spelar även en stor roll i hur bilden av ett fan framställs. Det finns i grova drag två 

typer av dessa mer engagerade fans: Det första är en typ av fans som framställs som nördig 

och ofta socialt handikappade men ändå godhjärtad och som person utgör denne inget hot mot 

någon. I direkt kontrast mot den typen finns motsatsen, som definitivt kan framställas som 

hotfull. Exempelvis stalkers är något som till stor del bidragit till den negativ synen som 

många har på personer som kallar sig för ett fan. (Sullivan 2013, 192). Ett fiktivt exempel på 

den typen av fan som tillhör en negativ stereotyp är den kvinnliga huvudpersonen i Stephen 
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Kings Misery (1990), som handlar om en kvinna som håller författaren till sin favoritbokserie 

fången när hon får reda på att han tänkt avsluta bokserien med att döda hennes 

favoritkaraktär. Kvinnan illustrerar många av negativa associationer som människor kan få 

när de tänker på fans, som emotionellt omogna individer som saknar verkliga sociala 

förhållanden (Gorton 2009, 37).  

 

2.3.2 Parasocial interaktion 

Begreppet ”parasocial interaktion” introducerades av Donald Horton och Richard Wohl (Mass 

Communikation and Para-social Interaction 1956) för att förklara ”the phenomenon of 

displacement of a human interlocutor by a media character or personality” (McQuail 1997, 

119). Begreppet beskriver situationer där en person finner mer glädje och tillfredsställelse av 

relationen till en fiktiv karaktär eller skådespelare än vid interaktion med verkliga människor. 

Horton menar dock också att beteendet ibland ”may be impelled by a lack of satisfying real 

contact” (McQuail 1997, 119). 

 

Vidare forskning av Grant Noble (Children in Front of the Small Screen 1975) har identifierat 

olika grader av engagemang/inlevelse, involvement, som en individ känner för skådespelare 

eller fiktiva karaktärer. En av dem kallar han igenkännande, recognition, som innebär att 

personen känner igen sig och har en positiv inställning till en viss karaktär, utan att för den 

skull tappa sin verklighetsuppfattning. Den här typen av engagemang kan bidra positivt till 

formandet av sin egen identitet. I kontrast finns identification som innebär att personen lever 

sig in i karaktärens liv så djupt att denna upplever samma känslor som karaktären och förlorar 

kontakten med verkligheten. Enligt Noble skulle det här resultera i ”identity loss and undue 

dependency on the media” (McQuail 1997, 120). 

 

2.3.3 Brainless consumers 

Medieforskaren Henry Jenkins gjorde en undersökning för att motbevisa de negativa 

stereotyperna av fans till den populära TV-serien Star Trek. Undersökningen presenterades in 

hans bok Textual Poachers (1992) och visade bland annat hur människor såg på fans. De 

ansågs i många fall vara ”brainless consumers”; barnsliga, känslomässigt och intellektuellt 

omogna individer som är oförmögna att skilja på fantasi och verklighet; socialt missanpassade 

individer som ersatt riktig social interaktion med förhållanden till fiktiva karaktärer. Men 

Jenkins kom i sin undersökning fram till att fans är en aktiv publik som omtolkar och skapar 
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egna meningar utifrån medieinnehållet och resultatet menar han visar på att dessa stereotyper 

är felaktiga (Jenkins 1992, 10). 

 

Inte alla är dock så positiva som Jenkins. En som kommit med kritik mot fans är Andy 

Ruddock, som i Understanding Audiences (2001) påstår att fans spenderar all sin tid på att 

skapa sociala förhållanden till personer som inte ens finns i verkligheten. Ruddocks kritik går 

rakt emot Jenkins, och han menar att de negativa associationer och stereotyper som finns av 

fans är riktiga. Han menar att: ”Fans are, in short, ultimate victims of realism as textual 

practice; people who are entirely convinced by media artifice” (Jenkins 1992, 10). 

 

3.0 Metod 

3.1 Receptionsanalys 

 

”Reception analysis is effectively the audience research arm of 

modern cultural studies, rather than an independent tradition. It 

strongly emphasizes the role of the ’reader’ in the ’decoding’ of 

media texts.” (McQuail 1997, 19) 

En receptionsanalys görs för att ta reda på hur publiken förstår och tolkar medieinnehåll. När 

en undersökning utförs utifrån den här typen av teori använder forskarna i allmänhet sig av 

kvalitativa undersökningsmetoder (McQuail 1997, 19). Forskning inom receptionsanalys har 

även visat att meningsskapandet, utifrån medieinnehåll, till stor del är beroende på publikens 

sociala bakgrund, erfarenheter och uppfattningar. Som producent och sändare är det viktigt att 

komma ihåg att även den mest sakliga informationen kanske inte kommer att tolkas som 

avsetts (McQuail 1997, 101).  

 

Stuart Hall och hans Encodning/Decoding- modell förknippas ofta med receptionsanalys. 

Hans teori grundas bland annat i hur publiken avkodar och skapar betydelse av producentens 

medieinnehåll utifrån egna perspektiv och förväntningar. Det är detta som utgångspunkten i 

vår undersökning. Vi har valt att göra en receptionsanalys för att undersöka om och hur fans 

till TV-serien Supernatural tar hänsyn till producenternas kodning och även hur fansens egna 

tolkningar uttrycks. Undersökningen grundar sig på intervjusvar från ett antal fans som enskilt 

svarat på frågorna via mail eller bloggens kommentarfält.  
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3.2 Urval 

För att få de svar som behövdes för undersökningen efterlyste vi respondenter som var 

intresserad av att svara på några intervjufrågor. Vi vände oss enbart till aktiva fans; en publik 

som fortsätter att ”interagera” med TV-serien på olika sätt efter avsnittets slut, direkt eller 

indirekt. Det kan handla om fans som diskuterar sinsemellan på forum, engagerar sig i att 

skriva eller läsa fanfiction, kommenterar serieskaparnas tweets på twitter, eller svarar på olika 

polls/undersökningar rörande serien. Det är inte relevant till vilken grad denna aktivitet når 

producentledet i slutändan, det viktiga var att hitta en engagerad grupp med fans som ville 

svara på frågorna med sina egna åsikter och erfarenheter. För att nå dessa fans togs beslutet att 

annonsera efter passande respondenter på siten Tumblr. 

 

3.3 Annonsera efter respondenter 

För att hitta respondenter till den här undersökningen lades en annons ut på ett Internetforum, 

Tumblr, där många väldigt engagerade fans håller till. För vissa undersökningar räcker det 

inte med slumpmässigt utvalda respondenter; för att få den typ av svar som blir ett användbart 

material för undersökningen så behöver man ibland avgränsa sig till en väldigt specifik grupp. 

Att annonsera efter dessa gör att man effektivt kan rikta in sig genom att publicera annonsen 

på en passande plats, i det medium som är lämpligt just för den undersökning man gör. På det 

sättet kan man nå ut till och få svar från bara de som passar i urvalsprofilen man har (t ex en 

viss åldersgrupp eller ett särskilt intresse). 

 

Att annonsera efter respondenter har gjorts förut, redan under 80-talet, då forskare i större 

utsträckning började intressera sig för att undersöka närmare just publiker (Gorton 2009, 22). 

Idag använder man sig kanske framför allt av Internet, när forskare för några årtionden sedan 

använde sig av traditionella medier. I mitten på 80-talet kom Ien Ang med boken Watching 

Dallas (1985) som blev betydande för det här forskningsfältet (Gorton 2009, 20). Ang 

använde sig av just den här metoden för att hitta respondenter till sitt arbete. Hon skickade in 

en annons till en Holländsk tidning för kvinnor: 

 

”I like watching the TV serial Dallas, but often get odd reactions to 

it. Would anyone like to write and tell me why you like watching it 

too, or dislike it? I should like to assimilate these reactions in my 

university thesis. Please write to…” (Ang 1985, 10) 
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Ang fick 42 svar utifrån sin annons, respondenternas svar varierade ifrån några få rader till 

flera sidor. Svaren var i huvudsak från kvinnor, tre av svaren var i från män. Respondenternas 

brev utgjorde det empiriska materialets grund för Ang undersökning, men hon menar dock att 

svaren inte nödvändigtvis betecknar hur Dallas uppfattas av hela publiken. Ang undersökning 

av Dallas utgick inte ifrån att forska på vilka olika sätt en publik uppfattar TV-serien, utan 

undersökningens utgångspunkt var mer i att se hur respondenterna tolkar den och hur de 

förhåller sig till hur serien presenteras av skaparna. (Ang 1985, 11). Vi har till viss del 

inspirerats av Angs undersökning, i form av analysens upplägg och hur hon redovisat de svar 

hon fick.   

 

Att annonsera efter respondenter på det här sättet är alltså en metod som fungerat förut och 

därför valde vi samma tillvägagångssätt för den här undersökningen. De respondenter som vi 

behövde ha svar ifrån är en väldigt specifik del av Supernatural-fans, och det hade inte gått att 

hitta dessa genom att bara kontakta tittare slumpvis. Annonseringen skedde i två steg först 

genom att låta människor anmäla sitt intresse till oss, genom att svara på en tråd på 

Internetforumet Tumblr. Nästa steg var att vi la ut annonsen vid tre separata tillfällen, 

söndagen den 21 april, tisdagen den 23 april och lördagen 4 maj. Frågorna fanns sedan 

publicerade på en blogg skapad för det ändamålet, där de som svarade på frågorna också 

kunde ta del av ett informationsbrev (se bilaga2) där vi presenterade undersökningen och gav 

instruktioner för hur de skulle skicka in sina svar. Då vi garanterat respondenterna att ingen, 

för utom vi, kommer att del av svaren, valde vi att ta bort bloggen efter vi att sammanställt de 

svar vi fått.  
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 3.4 Frågorna 

Question 1: Do you ship Destiel, Wincest and/or some other non-canon ship, in 

Supernatural? Why do you ship them; what about them/their relationship made you 

get into the ship, despite the fact that they are not canon? 

Question 2: Have you ever interpreted something in an episode (a character, a 

dialogue, a piece of information) sligthtly differently than what’s confirmed in 

canon? Do you have a personal headcanon that, while perhaps not outright dismissed 

by canon, is still considered fanon? 

Question 3: Do you have a headcanon that completely goes against canon in some 

way? Some theory or way of interpreting something, that defies or denies canon? If 

the answer is yes: why don’t you simply accept the confirmed canon? 

 

Question 4: Do you feel that you, as a viewer, can interpret things on the show 

independently and differently from what the producers intended? 

För den fjärde frågan fanns ett antal följdfrågor som respondenterna fick svara på fritt eller 

bara utgå ifrån. Vi ställde samma följdfrågor till alla respondenter: 

On Q4: Consider things like: Can writers and producers control your emotions 

completely? Partly? Not at all? Do you have some “power” to interpreting material 

differently? Do you accept the material they give us or do you question it? Can the 

producers make you interpret an episode any way they want, or do you feel there is 

always – or sometimes – a second way to see things? Do you sometimes spend time 

to “reason away” things you don’t agree with; actively find a different interpretation? 

Som komplement skapades sedan en mindre poll (undersökning) till bloggen, där vi bad fans 

svara på om de läser och skriver fanfiction. De kunde rösta ja eller nej, och denna poll delades 

ut till många fler än de som tidigare svarat på våra frågor. Vi presenterade fyra vanliga 

anledningar och bad dem berätta vilka de instämde med. Dessa svar sammanställde vi sedan 

för att se vilka anledningar som var mest vanliga (se bilaga 1). Anledningen till varför vi 

skapade den var att många av de som svarat på frågorna skrev att de även läste och/eller 
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skriver fanfiction. Fortfarande är det bara kvinnor, I samma åldersgrupp, och helt olika delar 

av världen. Vi stängde undersökningen när vi nådde 200 svar. 

4.0 Material 

4.1 Respondenterna  

Sammanlagt har vi fått svar av 43 personer. De svar vi fick varierade mellan ett halv A4 till 

flera sidor. Respondenterna kunde svara till oss på olika sätt, alternativen de hade var mail, 

bloggens kommentarsfält eller via Tumblr. De flesta svarade via Tumblr (19 st), det näst 

vanligaste sättet de skickade in sina svar var sedan mail (13 st) och sist kommentarsfältet på 

bloggen (11 st). Den yngsta var 13 år och den äldsta 37, de allra flesta var dock i åldrarna 18-

25. Respondenterna till undersökningen var uteslutande kvinnor. Supernatural har inte någon 

uttalad målgrupp som serien särskilt riktar sig till. Dock sänds den i sitt ursprungsland USA 

på CW som är en TV-kanal som riktar sig till åldrarna 18-34 och framför allt kvinnor (CBS 

Corporation 2013- 05-20). Det kan förklara varför svaren vi fått enbart varit från kvinnor och 

att åldrarna bland våra respondenter speglat den åldersgrupp som CW i huvudsak vänder sig 

till i sina programval, det vill säga unga vuxna.  

 

Det är också intressant att notera att många svar är från fans boende i andra länder än USA, 

där inte CW har några sändningar. Ändå är det fortfarande kvinnor i samma åldrar som svarar, 

oberoende av nationalitet. Svaren kommer från människor i alla världsdelar. En klar majoritet 

kommer från USA, men ett flertal respondenter kommer från helt andra länder. Man kan alltså 

se att beteendet och tankegångarna hos de fansen är närmast globalt och inte är något som 

bara föds i en viss kultur. De enda gemensamma faktorerna hos dessa människor är att de är 

kvinnor, unga vuxna, och fans till serien som håller till på ett särskilt Internetforum. 

 

5.0 Analys  

Syftet med frågorna var att få sådana svar som gör det är möjligt att få reda på hur fansen 

tolkar avsnitten, och om deras tolkningar går att förklara med hjälp av de olika tolkningssätten 

som Stuart Hall redovisar i sin artikel från 1973. Vidare skulle frågorna ta reda på deras 

attityd vad gäller egna tolkningar som helt eller delvis går ifrån canon. Har fansen några egna 

så kallade headcanons, eller är producentens text något som ses som heligt? Första frågan (se 

3.4 för frågorna) gäller huruvida publiken över huvud taget gör egna tolkningar, samt hur det i 
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så fall visar sig. Det finns kontraster mellan de som fritt tolkar och väljer sina egna meningar 

framför producentens, och de som accepterar och respekterar den officiella texten framför allt. 

”I always take canon as gospel. If something happens that I very distinctly 

did not like, I suck it up. Maybe I have to work around it in my fanfictions, 

but I never ignore it.” (randomobsession) 

Fenomenet shipping är ett av de största alternativa tolkningssätt som finns inom Supernatural: 

Oavsett respondenternas åsikter och attityder i frågan om tolkning och meningsskapande som 

framkommer i svaren på fråga 4, så visar det sig alltså i deras svar på fråga 1 att det i grova 

drag finns två stora riktningar som publiken tolkar texten i, som inte är canon; de som shippar 

Dean och Sam (ett ship som brukar betecknas Wincest), och de som shippar Dean och Castiel 

(Destiel). Av de totalt 43 respondenterna så har 37 stycken svarat att de shippar antingen 

Destiel eller Wincest, som vid den här tidpunkten alltså inte är canon. Bara två stycken 

shippar inte alls, ytterligare fyra svarande shippar visserligen men håller sig till förhållanden 

som är eller har tillhört canon i tidigare säsonger (Dean/Lisa, Sam/Amelia och Sam/Jess). 

”I suppose we all interpret things differently to what non-shippers do when 

they watch the show.” (anonym #1) 

 

”I do honestly think that Dean loves Cas, and I look for proof everywhere 

and every little thing is important. Especially after everything in Season  8. 

But I’m generally someone who likes to have definitive, canon proof before 

getting my hopes up too much.” (unexcusable) 

 

Det de flesta respondenter har gemensamt är hur de entusiastiskt listar upp personligt 

upplevda bevis för deras ship, och berättar varför de shippar som de gör. De som tillhör 

grupperna som shippar Wincest eller Destiel har en förhållandevis stadig grund i canon, men 

några av respondenterna har uttryckt att de även har något eller några sekundära ship, som 

kategoriseras som fanon i och med att de inte har någon verklig grund i den officiella texten. 

Dit hör exempelvis Sam/Gabriel (Sabriel) och Sam/Lucifer, (Samifer). Men dessa fans 

betonar också att de är medvetna om att dessa förhållanden enbart existerar i fanon och att det 

är något de bara roas av vid sidan om, de förstår att det inte finns någon verklig grund för 

dessa ship att bli canon. Det här tyder starkt på att myten om att dessa engagerade fans skulle 

ha tappat fästet om verkligheten inte stämmer. Tvärt om visar respondenterna upp en stor 
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kreativitet samtidigt som de är fullt införstådda i att deras tolkningar är deras egna – inte 

nödvändigtvis mindre värda men fortfarande inte canon. 

 

”There is definitely a difference between interpreting something differently 

that is on the show versus making up another scenario … Both are valid, I 

believe, however they are somewhat different. As an example of the first, 

shipping either Wincest or Destiel can be fairly supported based on canon. 

Shipping Bobby with say… Gabriel, though, is more about - I think these 

characters would do well together, let me shift things around to fit. Not 

exactly a different interpretation, but more of a derivative/creative response 

to something you enjoy.' (belle-cat) 

 

”Basically, there is so much overwhelming evidence for Destiel, that I can’t 

NOT ship it. It’s impossible to understand most of S6 or any of S7/S8 

without believing Dean and Cas are in love with each other.” (aadarshinah) 

I fråga 2 frågade vi om respondenterna har något headcanon eller teori som inte bekräftas av 

canon men heller inte går emot den officiella texten. Syftet med frågan var att ta reda på hur 

många av dem som utifrån Halls modell gör en förhandlande läsning, och hur det i så fall 

visar sig, det vill säga vilken typ av exempel som återkommer bland fansens svar. Det här 

visade sig vara den överlägset vanligaste typen av läsning som fansen gör av serien, de flesta 

amvänder sig av detta tolkningssätt både medvetet och ibland omedvetet. Svaren varierade 

stort med många kreativa tolkningar som lyckas samexistera med canon. Men det var en sak 

som tydligt stod ut: lite mer än hälften av respondenterna uttryckte att de alltid sett Dean som 

bisexuell. I serien har han bara haft förhållanden med kvinnor, men canon har heller aldrig 

förnekat att Dean någonsin kan ha haft sådana känslor för en man. Nu visade det sig alltså att 

flera av de svarande gör en slags förhandlande läsning av texten och kommer till slutsatsen att 

han snarast framställs som bi och att den här tolkningen känns naturlig och möjlig att göra 

inom ramarna för canon. 

"I do have a personal headcanon that Dean is bisexual and he probably 

doesn't even admit that to himself, much less to other people. He deflects or 

ignores things all the time that make him uncomfortable - especially all 

things emotional." (tremendouslyambitiousofyou) 
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"Dean is bisexual, and nothing anyone can say will make me think 

otherwise. He has read as bisexual to me from season one. He always 

appeared to be overcompensating for something, and his reactions to being 

called gay were so defensive, especially when compared to Sam's general 

nonchalance at the same comments." (anonym #2) 

Den tredje frågan formulerades i syfte att se hur många som någon gång gör en oppositionell 

läsning av Supernatural. Tanken var också att frågan skulle medvetandegöra de headcanon de 

eventuell har som aktivt går emot det som bekräftats som canon, och vidare få svar på om 

fansen kunde förklara varför de väljer att bortse från canon. Bland svaren fanns några 

exempel där respondenterna i fråga valt att använda det tolkningssätt som vi alltså kallar 

oppositionell tolkning; de accepterar inte den officiella texten utan väljer hellre att byta ut den 

mot sin egen personliga tolkning. De bakomliggande anledningarna till att ett fan förkastar 

canon är ofta känslomässiga, då många fans påverkar mycket emotionellt av texten (Sullivan 

2013, 191). Ett extremt exempel är fans som förnekar hela säsonger. Respondenten 

captainswank skriver exempelvis att hon inte räknar något som hänt efter säsong 5 som 

canon, och win-padackles-cest skriver att ”my whole headcanon for s8 is that it never 

happened.” Men den typen av läsning är mer ovanlig, i allmänhet handlade det om att fans 

förnekade enskilda avsnitt eller scener. Många fans reagerade starkt på en särskild scen med 

Castiel och Meg i säsong 8, avsnitt 17 ”Goodbye Stranger.” Med bara några få undantag så 

tyder mycket på att scenen i allmänhet inte tas på så stort allvar och flera uttrycker att den 

kändes out of character (det vill säga att karaktärerna betedde sig på ett sätt som är olikt deras 

normala beteende) och som att det kom ”från ingenstans”, utan att tillföra något relevant till 

avsnittet.  

Ett annat mycket vanligt exempel som dyker upp mer än en gång bland svaren, är de fans som 

inte tror att karaktären Gabriel är död, trots att vi fick se honom bli dödad av Lucifer i säsong 

5, avsnitt 19 ”Hammer of the Gods”. Flera svar uttrycker sig i stil med respondenten 

Laura1ovesTea, som skriver ”I love Gabriel as a character and I just refuse to accept he is 

dead”. Det är för övrigt intressant att Gabriel enbart varit med i fyra avsnitt - av totalt 172 - 

och ändå har en så stor grupp hängivna fans. 

” I refuse to accept the Megstiel scene. My opinion is that Cas was just 

trying to keep her happy while he was under Naomi’s control. The whole 

scene was forced and extremely awkward, there was no chemistry. I literally 
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just brush it off and pretend it never happened because honestly, I don’t 

think it will really be mentioned again, it was just a way for us to remember 

Meg before she died.” (angelwingsandplaid) 

 

”Of course Gabe is still alive ... I don’t accept canon because it’s hurt too 

much and I love Gabriel, shhh let me dream!” (calamithyjane) 

 

 ”Its hard to love two characters so much and then be told that nothing is 

happening between them or that they are dead or something, canon can suck. 

So i replace it with my own.” (headstrongfoolishgirl) 

 

”I only have 1 NOtp that I can actually think of at any time and that is 

Megstiel. I love Meg as a villain but the thought of her and Cas is gross to 

me, and I don’t like it at all.” (tigeress) 

 

Det faktum att fansen tolkar serien utifrån sina egna känslor och erfarenheter framkommer 

tydligt i svaren, och med fråga fyra var syftet framför allt ta reda på hur publiken själv 

upplevde det: hur skulle de med egna ord beskriva hur relationen mellan dem som publik och 

producentens medietext ser ut? Till frågan hörde ett antal följdfrågor, men till att börja med 

efterlystes enbart ja- eller nej-svar, för att få en överblick över respondenternas attityd till 

egna tolkningar som ställs emot den officiella texten, dvs. canon.  

 

I figur 1 ser man tydligt fördelningen bland de 

svarande. En klar majoritet upplever alltså att de själva 

kan styra sin egen tolkning. Bara tre av totalt 43 

svarade nej; de känner inte att de har möjlighet att tolka 

något utöver den av producenten tänkta läsningen. De 

fick sedan några följdfrågor för att kunna motivera och 

utveckla sina svar.  

 

Det finns de bland respondenterna som uttrycker 

åsikten att tittarens egen tolkning är den enda som räknas, 

eller att den åtminstone är väldigt viktig: att text i sig självt är närmast oväsentlig, och bara får 

ett värde i och med att tittaren skapar en egen mening och aktivt interagerar med texten. Först 

 

Figur 1: Svaren på fråga 4  
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när ett fan tolkar en scen eller ett avsnitt och formar tolkningen utifrån sina egna känslor och 

erfarenheter så får texten en mening. 

”Fundamentally I don’t believe that what creators intend to convey has any 

more weight than the audience experience/interpretations. Characters do not 

exist in a closed book or a DVD on the shelf. A closed book and a DVD has 

no narrative, either. These worlds exist exclusively when someone is 

interacting with them, and so the only world that exists for the individual 

viewer is the one created from translating the material presented to them into 

characters and a story. I don’t feel that it’s possible for an interpretation to be 

degraded, at least and especially if it’s one the viewer enjoys.” (flo) 

Tankegångar åt det här håller dyker även upp inom publikforskningsfältet. John Fiske kom på 

slutet av 80-talet med kritik mot Stuart Halls encoding/decoding-modell, och han drog den här 

idén ännu lite längre då han menade att  ”there is no text, there is no audience, there are only 

the processes of viewing – that variety of cultural activities that take place in front of the 

screen which constitute the object of study” (Fiske 1989, 57). Han menade att Halls 

artificiella distinktion mellan publik och text bör upplösas, mer eller mindre, därför att 

medietexter i princip inte kan existera eller ha en mening utan ”the interpretive intervention of 

the audience”. Sullivan uttrycker det så att texter därmed har flytande, ej statiska, gränser som 

definieras av den specifika publiken. Skapandet av dessa gränser är en process som sker av 

publiken i samband med deras mediekonsumtion (Sullivan 2013, 153). Det här skulle 

innebära att makten att ge en text mening helt hamnar i publikens händer. Det är intressant att 

se hur dessa tankegångar visat sig bland intervjusvaren, och att ett par respondenter alltså 

nuddat vid dessa gamla teorier i sina funderingar kring Supernatural. 

”Partly, only through it’s reception by the audience, does a tv show really 

function. Take whatever you need from it. I’m sure the producers don’t 

mind, as long as you take any sort of satisfaction from it. But whether such 

interpretations matter, in means of influencing, any future plots, etc. is 

questionable.” (seasonscrap) 

There is always more ways to interpret things, if fans wants to see it their 

way, they should, becouse their enjoyment is the most important part about 

every tv show, it is the reason for them to exist. (bitchy-panda) 

I boken Television Culture (1987) skriver Fiske att television är en ”öppen” text på grund av 

dess många ”gaps in narrative structure and lack of flow”; han menar att de upprepade avbrott 
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som en TV-serie innebär samt reklamavbrotten på det, bjuder in publiken att fylla dessa 

luckor genom sitt eget meningsskapande (Fiske 1987, 147). Både Fiske och Sullivan pekar ut 

det här som en betydande skillnad mellan TV-serier och en bok: en bok kan sträckläsas från 

början till slut, medan en TV-serie som sänds exempelvis en gång i veckan avbryter 

berättelsen. Det här avbrottet inbjuder publiken att fundera på vad som kommer att hända i 

nästa avsnitt eller spekulera i hur det går för karaktärerna undertiden (Sullivan 2013, 154). 

Flera av respondenterna bekräftar också detta, och hela processen av meningsskapande är 

något som publiken roas av (Sullivan 2013, 151), vilket också framkommer i några av svaren: 

många kommenterar just det faktum att själva tolkandet är en del av det roliga och definitivt 

något som gör att de lever sig in i serien ännu mer. En av de svarande som kallar sig för 

thatfragilecapricorn30 menar (nedan) att hela poängen med all slags konst är att betraktaren 

har makten eller friheten att tolka den, även när den egna tolkningen ifrågasätter eller går 

delvis går emot den tolkning som producenten avsåg. 

”Viewers can definitely interpret things differently than the 

writers/producers intended. I think that’s the whole point of art, whether it’s 

painting, tv/movies or books. You’re supposed to think about what you see 

and know that we’re only getting a glimpse of these characters lives. It’s one 

thing to go directly against the values of the show (like wanting to believe 

Sam and Dean aren’t brothers or something outlandish) but most 

fanfiction/headcanons just expand on the source material. And since we’re 

not given every detail about Sam and Dean’s lives (that would be 

impossible) we don’t actually know what goes on behind the scenes, unless 

it’s explicitly told. I think interpretation is fun and gets viewers more 

invested in the show, which is what the producers should want.” 

(thatfragilecapricorn30) 

Hon påpekar också att man aldrig kan få veta varenda detalj om vad som försiggår i TV-

seriens värld. Eftersom att ett avsnitt av Supernatural är begränsat till under en timma, så 

förstår man snabbt att det är mycket i seriens egen värld som vi tittare aldrig hinner ta del av. 

En timma i vår tid kanske täcker en vecka för Sam och Dean i Supernatural; canon täcker 

inte hela deras liv eller karaktärerna runt om dem, utan bara en viss del, den del som är mest 

relevant i det fall som avsnittet handlar om. Det existerar därför alltid luckor, som publiken 

har möjlighet att själva fylla i med sina egna tolkningar och spekulationer. ”The unfinished 

form of television itself invites the participation of the audience in completing the picture” 

skriver Fiske (1987, 95). Just det här har flera kommenterat i sina svar, bland annat 
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tumblranvändaren flo som (nedan) menar att det nästan är omöjligt att inte tolka något när 

man ser en TV-serie. Alternativet vore att bara ignorera sådant och så är det är för nästan alla 

andra respondenter som kommenterat det här inte ens ett alternativ. ”It's part of the fun of 

watching for me”, menar flo, precis som användaren thatfragilecapricorn30 nämnde i sitt 

svar ovan. 

”It's almost impossible not to interpret while watching a show. ... even the 

best writers can only squeeze so much information into 45-minute episodes. 

There are holes, there are hints, there are opportunities for speculation. I 

unfortunately don’t have the Supernatural cast and crew on speed dial, so I 

have to either ignore these holes or rely on my own interpretations to fill 

them. I choose the latter option. It’s part of the fun of watching for me, and 

gives me inspiration and ideas to create my own works. Sometimes the 

writers leave me so satisfied that I feel no need to speculate further, but that 

is a very rare occurrence. And while I accept the material they give us as 

canon, as a writer myself I don’t feel that being a writer gives you any 

special supreme power or control over the minds of others, so I see no reason 

not to interrogate and criticize that canon whenever I feel it needs it. I am 

also a firm believer that media not only reflects a culture but has the power 

to inform and transform it, so I feel it is the duty of those of us who wish to 

transform our culture into something better to examine the products of it.” 

(flo) 

Det finns fans som ägnar tid åt att komma på logiska ”bortförklaringar” för att slippa 

acceptera en karaktärs handlande eller en särskild scen som de inte gillar eller håller med om. 

Det här aktiva sökandet efter en möjlig alternativ tolkning sker i allmänhet när någon tycker 

att en karaktärs beteende inte känns trovärdigt, eller när något går emot den enskilda tittarens 

egen tolkning av hur något förhåller sig. Fans och fandom har av forskare ibland betraktats 

som resultatet av mediers manipulation; fandom som fenomen har uppmuntrats av medierna 

själva för att få hjälp med publicitet och för att kunna tjäna pengar på försäljningen av prylar 

och filmer et cetera. Det här i syfte att göra sin produkt eller text så långlivad som möjligt och 

kunna maximera inkomsterna från den (McQuail 1997, 36). Det här är visserligen inte en 

osanning, men det finns ett annat perspektiv som bland annat Fiske skriver om, där man pratar 

om publikens productive power. Det är ett synsätt som handlar om det meningsskapande som 

sker av tittarna; de skapar aktivt ny mening utifrån det material de erbjuds av 
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textproducenterna. Det leder enligt McQuail till att fansen frigör sig från ”the manipulative 

grip of the media” (1997, 36). I intervjusvaren har vi sett exempel på det här. 

”I think they can make us interpret episodes in the way they want, but it 

doesn't stop my mind from wondering about what ifs and how comes. I do 

sometimes try to 'reason away' things I don't agree with, and find a different 

way if something really bugs me.” (driving-an-impala-in-isengard) 

Det är lätt att se att publiker som består av fans är långt ifrån passiva mottagare, vilket 

McQuail påpekar (1997, 36) och som också bekräftas av de svar som presenteras här.  

En svarande som kallar sig bybassbutt nämner att hon vänder sig till fanfiction när något i 

serien saknar trovärdighet, och att det ”eases her mind” (från citatet nedan). Det är mycket 

riktigt en vanlig anledning till att fans väljer att läsa eller skriva fanfiction. I vissa fall kan det 

innebära att man vill göra om en hel scen, och använder sig av fanfiction för att skapa ett 

alternativ till den faktiska scenen. Men många av respondenterna är tydliga med att de 

respekterar den officiella texten och att de i allmänhet vill hålla sig någorlunda inom ramarna 

för canon. Det tycks vara vanligare att de letar efter en förklaring som kommer till en annan 

slutsats, men som ändå inte går emot något som presenteras i producentens material. Från 

svaren kan man se att dessa fans är ute efter en ny text (exempelvis fanfiction, men även 

meta-texter och recensioner på avsnitt som går på detaljnivå för att analysera händelserna i det 

aktuella avsnittet) som inte ersätter befintlig text men istället presenterar en alternativ 

tolkning av scenen eller avsnittet. Det här skriver också Sullivan om, när han nämner hur vissa 

fans uttrycker sig genom att ”[modify] their favourite texts to suit their needs and interests” 

(Sullivan 2013, 191). Om tittaren själv varken accepterar eller förstår motivationen bakom en 

karaktärs handlande, så kan det hjälpa att få ett perspektiv på händelsen genom att ta del av 

någon annans tolkning. På det här sättet kan de förstå scenen och hitta en förklaring som de 

kan acceptera.  

”I definitely question some of the material they put on the show. Sometimes 

a character’s behavior seems so out of character … or not even plausible at 

all. I turn to fanfiction when something like that happens, and it usually 

eases my mind. … I do think that with a show like Supernatural, there is 

always room for a second opinion on almost anything. It really let's you use 

your imagination to your liking for the most part. But when something 

outrageous happens (like the whole Megstiel thing), I definitely try to find 

something else that it could have meant. In my mind, nothing like that can 
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ever happen, so I try to find another reason or explanation for a scene like 

that” (bybassbutt) 

Många fans tycks vara väldigt engagerade, och där tolkningarna går isär så finns också många 

bestämda åsikter och framför allt starka känslor kring dessa. Det kan handla om hur olika 

personer uppfattar särskilda karaktärer i serien, eller om förhållanden mellan olika karaktärer. 

Åsikterna går isär gällande i vilken utsträckning någon annan kan styra de känslor man känner 

inför en scen eller ett avsnitt. De flesta svaren har visat att fansen själva upplever att 

producenterna kan påverka och styra deras känslor till viss del, men aldrig helt kontrollera hur 

de känner inför något. De menar att fans alltid till någon grad har möjlighet att genom sin 

tolkning och eget meningsskapande behålla makten över sina känslor, oavsett vilken känsla 

producenten menade att frambringa med en särskild scen. 

”The producers can not control my emotions for the most part. They can 

bring out feelings of sadness, happiness, the usual things I feel for the 

episode but they cannot make me hate Crowley ..., they can’t make me ship 

or not ship a pairing, be it canon or not, so we definitely have power in how 

we interpret the episode. That’s how people ship different things, notice 

different things, writes different Meta; every fan sees things in their own 

way because of their different experiences and expectations ... There is 

Always a second way to see things.” (tigeress) 

”I think the writers and producers have immense power in being able to 

make the viewers feel things they want us to. However, when they bring in 

things that we don’t want to happen, or kill of characters we love, they bring 

out an emotion, but sometimes we can cover over that emotion and replace it 

with one of our own interpretation. .... I think that every episode can be 

interpretted however you want to. Destiel shippers see it one way, whereas 

Wincest shippers see it another.” (headstrongfoolishgirl) 

 

Tydligt är ändå att många blir väldigt påverkade av avsnitten, men det tycks ske för att fansen 

vill bli påverkade och själva uppmuntrar dessa känslor, inte för att de kontrolleras av andra. 

”I spend a LOT of time thinking about spn. way too much time, probably. 

Yes, the writers and producers have a handle on my emotions and they leave 

me battered and bloody after some episodes, sometimes intentionally and 

sometimes because of how i read the scenes differently. I think there's 

always different ways to view things.” (nerdinessboundaries) 
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När det kommer till att tolka avsnitt utöver den tänkta meningen så visar det sig tydligt att de 

flesta av våra respondenter ofta gör detta. När de inte är nöjda med något i ett avsnitt väljer de 

att ”korrigera” detta genom att bland allt skiva egen fanfiction eller dela sitt missnöje med 

vänner, både privat och genom blogg och forum. Att skriva fanfiction innebär enligt Sullivan 

att fans väljer att själva antingen rätta eller skriva om en viss del så det passar ens eget tycke. 

Ofta sker detta när ett fan ogillar hur producenterna har valt att till exempel avsluta ett avsnitt. 

De utgår alltid ifrån de existerande karaktärerna och skapar en alternativ verklighet utifrån det 

befintliga manuset (Sullivan 2013, 204). Som respondenten captainswank skriver (nedan), så 

väljer den personen att vända sig till fanfiction när avsnittet inte uppfyllde förväntningar, och 

menar att det är ett bra sätt att få utlopp av sina negativa känslor. Fanfiction gör dessutom att 

fans kan presentera en egen teori om hur avsnittet borde sett ut.  

 
“I write fanfiction when I am unsatisfied. It’s a good way to relieve my 

negative emotions and present and explain my own thesis as to how the text 

should be read. I would complain directly to the creators if I were still 

invested in the show. I often complain on my blog, though. I still need an 

outlet for my frustration. My ships and my fanfiction are based off canonical 

textual evidence, much like propositions in an essay. It is just extremely easy 

(and fun) to imagine that there could be.”  ( captainswank) 

 

Att skriva fanfiction kan ses som en slags förhandlande läsning enligt Halls teorier. Publiken 

uppfattar den dominerande tolkningen som producenterna vill framföra i sitt medieinnehåll 

men anpassar innehållet mer efter egna sociala kontexter (Hall 1973, 60). Fansen håller sig i 

allmänhet del till canon när de skriver fanfiction men väljer ibland att bortse från vissa delar 

som de inte kan eller vill tolka enligt producenternas avsedda läsning. 

 

De flesta respondenterna menar som Anonym #3 och thoselaughlines, (se nedan) att när en 

scen inte uppfyller deras förväntningar så vänder de sig till fanfiction. Genom att använda sina 

egna tolkningar och spekulationer när de skriver fanfiction så skapar de en alternativ version 

av hur de själva önskar att serien bör vara eller hur den ska utvecklas. Fansen är ofta fullt 

medvetna om producenternas tänka läsning men om de inte är nöjda med det så finns det 

ingen som kan stoppa dem att korrigera det de upplever som fel.   
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“I accept what happens on the show and I question it, if that makes sense. I 

have never sent anything to the producers or writers, but I haven’t felt that 

anything happened that was serious enough to do so. But I do write 

fanfiction, and I love to. I like feeling like i’ve created a part of the show in 

my head that I have control over, and I like seeing the characters in those 

situations the way I want them, which is pretty much what fanfiction is for.” 

(Anonym #3) 

 

“I think the writers, producers, and all the rest of the people that work on the 

show can show us what they want us to see and accept, but they'll never be 

able to stop us (the fans) from taking things and going over them and 

reaching our own conclusions. Whatever those conclusions may be it's not 

ever going to stop. And though what we personally believe may not become 

explict canon, because perhaps the cast and crew don't believe the same 

thing(s), that's what fanfiction is for. I've always seen fanfiction as a way to 

make whatever you wish would happen, happen.” (thoselaughlines.) 

 

Sullivan menar att det finns två huvudsakliga anledningar till varför fans vänder sig till 

fanfiction, den första är för att stödja sitt fan community och den andra är att de får utlopp för 

sin fantasi när de skriver egna texter om sina favoritkaraktärer (Sullivan 2013, 205). För 

fansen ses fanfiction som en tillflyktsort där de antingen kan dela med sig av egna tankar eller 

ta del av hur andra tolkat avsnitten men framförallt läser/skriver de fanfiction för att det gillar 

det, det är ett komplement till serien. Bland annat skriver respondenten consulting-hunters ”I 

need fanfics, they´re like my drug!” Fanfiction är en aktivitet som många fans inom detta 

fandom har gemensamt och något som bidrar till en sammanhållning mellan fansen.  

 

Tolkningarna kommer inte från ingenstans utan de växer fram utifrån producenternas 

officiella material och på sätt och viss skapar de, genom att skriva fanfiction, en annan version 

av serien utan att helt bortse ifrån den officiella texten. Att tolka är inte något som vi bara gör 

som publik, det är en del av vår vardag (Sullivan 2013, 136) Respondenten aadarshinah 

skriver följande om tolkningar: 

 

”People have been interpreting books/movies/tv shows their own way for as 

long as each medium has existed. The Bible, in it’s own way, is the world’s 

oldest work of fanfiction as various writers have written their own takes on 
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the original stories. To deny the reader/viewer his or her own interpretation 

is to deny thousands of years of literary history.” (aadarshinah) 

 

För att få en bättre överblick om fansens fanfiction-vanor valde vi att skapa en separat 

undersökning för att ta reda på hur många som läser och skriver fanfiction. Den var placerad 

på bloggens startsida så att även personer som inte ville delta genom att svara på frågorna, 

ändå kunde svara på denna undersökning. 

 

 

Figur 2: Poll- undersökning om fanfiction. Totalt.200 svaranden. 

 

På frågan om fans läser fanfiction svarade majoriteten (97 %) att de läster någon typ av 

fanfiction, de som svarat ja fick sedan följdfrågan om varför de läser fanfiction (se bilaga 1), 

bland annat svarade 36 % att de läser fanfiction eftersom de anser att något i ett avsnitt inte 

uppmärksammats tillräckligt mycket eller till och med helt ignorerats. På frågan om de skriver 

fanfiction skiljde det bara 8 % mellan svaren, där 54 % svarade att de skriver fanfiction. 

Svaren som vi fick på pollundersökningen stärker de tidigare bevisen på att fans till serien är 

väldigt emotionellt engagerade i Supernatural då de väljer att lägga ner energi på att antingen 

skriva eller läsa om serien. Istället för att helt acceptera allt som producenterna levererar så 

väljer de istället att skapa något nytt utifrån producenternas material och på så vis göra texten 

mer meningsfull för sig själva och för andra som har tolkningar och tankegångar i samma 

rikning. Att fans skapar egna texter har till stor del med känslor och meningskapande att göra, 

det gör även att gränsen mellan att vara ett fan och en kritiker suddas ut. Detta då fanfiction 

kan ses som en typ av kritik mot den officiella texten då de går in och ändrar till exempel 

slutet eller en viss scen (Gorton 2009, 34). 
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Faktum är att bara en av respondenterna (sardonicd, nedan) gav ett svar, som bara kan tolkas 

som att hon gör en dominant läsning av avsnitten. Hon berättar att hon har vänner som aktivt 

shippar och att hon kan roas av att höra deras beskrivningar av olika headcanons, men hon 

själv tar serien för vad den är och varken ifrågasätter eller tolkar något i avsnitten utöver vad 

som visas på skärmen. Hon ser på TV-serien enbart för underhållningsvärdet. 

”This is hardly a reflection on the product (i.e. Supernatural) but more, I 

believe, a reflection of me as a viewer and consumer of this particular type 

of media. I don’t go looking for something to craft fanfiction over or to sit 

there and dissect avidly with my friends once a week. I am looking for well-

crafted piece of entertainment delivering a vivid, compelling story that 

allows me to escape from my reality for an hour or so each week. I am just 

looking to relax.” (sardonicd) 

6.0 Diskussion 

6.1 Resultat  

Stuart Halls encoding/decoding-modell har varit användbar för att analysera fansens beteende 

och tolkningsprocesser. När vi applicerat denna modell på de svar vi fått har vi hittat exempel 

på de olika tolkningssätten, och se vilken typ av tolkning som är vanligast bland fansen. I 

analysen kom vi fram till att de flesta gör en förhandlande läsning av avsnitten. Bara en av 

respondenterna gjorde vad som kan ses som dominant läsning: trots att hon roades av sina 

vänners tolkningar och analyser av avsnitten så var det inte något hon ägnade sig åt 

personligen då hon kände att hon inte får ut något av den typen av aktivitet. Särskilt intressant 

var att det visade sig det finnas ett antal (som dock var i minoritet) som regelbundet gjorde en 

oppositionell läsning av avsnitten; ett par respondenter utförde denna typ av läsning till den 

grad att de helt förnekar hela säsonger av serien. Det här kan nog tyckas väldigt konstigt av 

någon som inte själv tillhör gruppen av riktigt aktiva och engagerade fans, som vår 

respondentgrupp utgjordes av. Mer vanligt bland de som går helt emot producenternas 

avsedda läsning var de som förnekade eller förkastade särskilda scener, och flera kom med 

exempel på scener de inte accepterar i canon. Fortfarande var majoriteten sådana som valde 

att göra en förhandlande läsning. De menade att de såg ett värde i sina egna tolkningar 

samtidigt som de respekterade den officiella texten. Det handlar ofta om detaljer i serien som 

de valde att tolka på ett annat sätt än vad som avsågs, och många berättade också att de har 

egna så kallade headcanon som förklarar saker i serien som inte utvecklats eller saker som de 
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inte fått svar på än. Istället för att ersätta texten med sin egen tolkning, så valde de att skapa 

egna meningar i de luckor som finns i serien. Det här meningsskapandet gjorde att fansen kan 

förstå serien utifrån sina egna erfarenheter och känslor. Alla dessa aktiviteter tycks vara något 

som gör att fansen känner en stor inlevelse och de upplever att de är en del av sitt fandom, och 

serien är en del av deras liv.  

 

I svaren vi fick framkom det att de flesta upplevde det som självklart att de har en viss makt 

att tolka materialet självständigt och oberoende av producenternas avsedda läsning. För att 

återkoppla till Hall så bekräftar alltså även hans teorier att publiken har en roll i hur en 

medietext tolkas och att detta sker utifrån fansens egna sociala kontext och erfarenheter. Det 

här innebär dock inte att fansen missförstår den avsedda tolkningen. Utifrån svaren vi fick 

framkommer det tydligt att fansen inte hade några problem att förstå producentens avsedda 

mening. Trots detta känner respondenterna ändå att deras egna tolkningar fortfarande är 

meningsfulla; både för fansen själva som får utlopp för sin kreativitet och bland andra som rör 

sig på Tumblr, som får ta del av andra fans alternativa tolkningar. Fansen upplevde i 

allmänhet att producenterna har en viss makt över deras känslor, några berättade att de blir 

väldigt påverkade när exempelvis någon dör i serien, men att producenterna också kan skapa 

positiva känslor. I slutändan påpekade dock alla respondenterna att deras känslor inte kan 

styras helt av någon annan, de kan just genom egna tolkningar kontrollera sina känslor. 

Vidare betonade också de flesta att de respekterar producenternas text och avsedda läsning, 

och många väljer att acceptera att de i slutändan har det största inflytandet över vilket tolkning 

som kan göras. Relationen mellan text, publik och producent verkar därför inte vara något 

statiskt, utan det är något som i högsta grad är föränderligt och makten rör sig ständigt mellan 

producent och publik. 

 

Vi menar att fansen är väldigt aktiva med texten, och inte alls de passiva mottagare som låter 

sig manipuleras av medierna, som bland annat tidigare nämnda Andy Ruddock 

(Understanding Audiences, 2001) hävdade i sin undersökning. Deras egna tolkningar och 

meningsskapande tar sig uttryck inte bara i deras diskussioner på Tumblr utan även i det att de 

allra flesta fansen läser fanfiction och en stor del även skriver dem själv. I dessa berättelser 

kommer deras egna tolkningar fram på ett kreativt sätt, och de bidrar till att hålla sitt fandom 

aktivt. När de skriver utifrån den officiella texten föreslår de samtidigt alternativa läsningar av 

avsnitten som andra fans sedan kan ta del av. Det här skapar en sammanhållning bland fans i 

hela världen, där de samlas kring communities som Tumblr. På det här sättet visar sig de 
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tolkningsprocesser som sker hela tiden bland Supernatural-fansen. Bilden av fans som en 

aktiv publik som ägnar sig åt självständigt tolkande och skapande av egna meningar stöds 

dessutom av andra tidigare medieforskare, som exempelvis Henry Jenkins (Textual Poachers, 

1992). 

 

6.2 Metodologisk diskussion 

För att kunna genomföra vår undersökning var det nödvändigt att nå ut till en publik som 

består av fans som aktivt engagerar sig i TV-serien på något sätt. Att slumpmässigt söka efter 

respondenter hade inte varit en lämplig metod, eftersom att vi efterforskade en väldigt 

specifik typ av tittare. Supernatural tycks inte vara särskilt populär TV-serie bland svenska 

TV-tittare med tanke på att den har sin sändningstid kl 00:30 på kanal 5 (just nu har dock 

serien sändningsuppehåll). Vi valde alltså att annonsera efter intresserade respondenter, och 

vände oss till Internetforumet Tumblr, där vi visste sedan tidigare att många fans är aktiva 

medlemmar. Genom att använda oss av Tumblr lyckades vi nå en betydligt bredare och 

internationell grupp respondenter än om vi hade begränsat oss till svenska fans eller gjort 

slumpmässiga intervjuer med TV-tittare. På bloggen där vi publicerat våra intervjufrågor har 

vi fått träffar ifrån i stort sett hela världen (se bilaga 3). Även om vi bara fick svar från ca 4% 

av det totala antalet besökare, så är det fortfarande intressant att undersökningen hade ett så 

stort intresse internationellt bland fansen till serien. De svar vi fått har varit utförliga och 

uttömmande och fansen har varit positiva till undersökningen. När de skickat in sina svar har 

flera av respondenterna kommenterat att frågorna varit intressanta och fått dem att fundera 

och bli mer medvetna om sina tolkningar. Vi upplever alltså att vår annonsering av 

respondenter och frågorna som metodverktyg varit lyckat. 

 Vi har inte stött på några särskilda problem med vår metod, däremot finns det saker som vi 

hade kunnat förbättra om vi hade gjort undersökningen idag. Bland annat borde vi uppmanat 

respondenterna att ange vilket land de kom ifrån, då det hade varit intressant att analysera 

svaren utifrån kulturella faktorer. På efterhand ser vi också att fråga 1 kanske hade tjänat på 

att formuleras annorlunda för att bli snävare och mer avgränsad. De flesta respondenterna 

skrev långa svar där de försvarade sina ship, och en stor del av dem är upprepningar och 

sådant som inte är direkt användbart i vår analys. Men vi valde medvetet att formulera den 

som den är nu, och ta med frågan trots att den är väldigt öppen av två anledningar. För det 

första ville vi fånga intresset hos fansen, genom att låta dem skriva om något de tycker om, vi 
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ville uppmuntra deras engagemang och lägga en grund för resten av frågorna som blir mer 

specifika. För de andra ville vi inte att någon skulle avstå från att svara på frågorna för att de 

känner sig hämmade eller avskräckta av tunga frågor. Alla som ville skulle ha chans att svara, 

oavsett ålder, tidigare kunskaper eller skrivförmåga. Av dessa anledningar är vi ändå nöjda 

med fråga 1, trots de något utsvävande svaren som blev resultatet av den. 

 Ytterligare något som vi reagerade på var att vi fick ett stort antal besök på bloggen (över 

1000 individuella besökare), men i och med att vi fick relativt få svar - ca 4% av alla besökare 

valde att svara på frågorna – är det förstås en felkälla som gör att vi aldrig med säkerhet veta 

vilken typ av fans som besökt bloggen utöver de som svarat. Vi har heller inte någon 

möjlighet att ta reda på vilka anledningar dessa valde att inte svara. Det här tycks dock vara 

ett allmänt problem när det gäller att få människor att svara på enkäter eller ställa upp på 

intervjuer, så vi anser inte att det är något som speglar vår metod negativt. Däremot skulle vi 

ändå analysera detta närmare en annan gång, för att se om det finns något vi kunnat göra 

annorlunda för att få fler svar. 

6.3 Fortsatt forskning 

En större kvalitativ undersökning om vad, vilka faktorer, det är som får fans att engagera sig 

vore intressant. Att undersöka vidare vad i en serie som gör att den blir så populär bland mer 

engagerade fans, medan en annan serie inte alls slår igenom på samma sätt. Vad gör att vissa 

serier uppnår ”kultstatus” men inte andra? Det hade varit spännande att använda sig av 

fokusgrupper för att försöka reda ut vad som krävs av en serie, för att människor ska engagera 

sig känslomässigt. Är det exempelvis ett aktivt val som publiken gör inför varje ny serie de 

ser, eller sker det omedvetet? 

Det hade också varit intressant att undersöka kulturella faktorer mer grundligt. Fans finns i 

alla delar av världen, och vid en första anblick verkar de utifrån vår egen undersökning att 

fansen beter sig på samma sätt oavsett bakgrund. Men om man tittar närmare på detta i en 

större undersökning, finns det någon skillnad på tolkningsprocesserna hos fans från olika 

typer av kulturer eller samhällen, samhällsklasser? Tolkar de serien olika beroende på vem de 

är som individer, enbart, eller finns det något kulturellt som gör att alla med en viss bakgrund 

tolkar ett avsnitt på liknande sätt? Kan kanske de tydligaste gränserna mellan kulturer ha 

suddats ut i och med att människor från olika länder kommunicerar med varandra på 
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Internetforum? Blir tolkningar av TV-serieavsnitt mindre beroende av miljö/uppväxt/kultur på 

grund av Internet? Frågan är hur man skulle avgränsa sig i en sådan undersökning. 

Ytterligare ett intressant område att undersöka vidare är fenomenet shipping. En majoritet av 

alla shippers är kvinnor, men det finns också män. Åldrarna är spridda, majoriteten är mellan 

tonåren och trettioårsåldern men det finns både yngre och många äldre. Politiska åsikter, 

sexuell läggning, religion eller ekonomi tycks inte spela någon roll om man ser till vilka som 

skriver fanfiction. Det finns exempel på både låg- och högutbildade bland fansen i vår 

undersökning. Är det bara en fråga om individer/personligheter? Vad är det hos en människa 

som gör att man börjar engagera sig i olika relationer mellan fiktiva karaktärer? Varför gör 

inte alla det? En kvalitativ studie i större skala vore intressant men kanske svår att genomföra. 

7.0 Sammanfattning 

Många medieforskare har studerat relationen mellan publik, text och producent, och de senare 

årtiondena har studier av fankulturer vuxit fram allt mer. Inom detta forskningsfält har det 

funnit olika teorier om hur mycket makt publiken har i att tolka medietexten, och det finns 

dessutom delade meningar om bilden av fans, där vissa ser dem som offer för mediernas 

manipulation, ”brainless consumers” och individer som flyr från verkligheten, medan andra, 

som exempelvis Henry Jenkins (Textual Poachers, 1992), menar att denna stereotyp är 

felaktig. 

  

Syftet med den här undersökningen var att studera publikens tolkande av den amerikanska 

TV-serien Supernatural. Hur upplever respondenterna själva att relationen mellan publik och 

text ser ut, och hur mycket av deras tolkning kontrolleras av producenten? Undersökningen är 

en kvalitativ studie som baserats på svar vi fått på ett antal frågor vi ställt till fansen. För att 

nå ut till respondenter som är aktiva och engagerade i TV-serien annonserade vi på 

Internetforumet Tumblr där många av dessa aktiva fans håller till. Metoden visade sig fungera 

bra, och vi fick 43 svar som vi sedan använde oss av i vår analys. Vad gäller teori har vi sedan 

utgått ifrån bland annat Stuart Hall. Vi har använt oss av Halls encoding/decoding-modell för 

att se hur man kan förklara publikens tolkningar med hjälp av Halls begrepp dominant, 

förhandlande och oppositionell läsning. Från dessa svar framkom att de allra flesta fansen 

upplever att de själva kan tolka avsnitten självständigt och oberoende av producentens 

avsedda tolkning. De flesta visade sig göra en förhandlande läsning av avsnitten, och de 
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alternativa tolkningarna visar sig exempelvis genom att fansen skriver och läser fanfiction 

kring TV-serien. Fanfiction vänder sig många till när de t ex känner att något i ett avsnitt inte 

utforskades tillräckligt eller när de känner sig missnöjda med ett avsnitt. De delar med sig av 

sina tolkningar till andra inom samma fandom, som kan ta del av dessa på Internetforum som 

Tumblr. De flesta respondenterna var dock tydliga med att betona att de förstår att deras 

tolkningar är deras egna, och de respekterar fortfarande producentens avsedda tolkning (även 

om det varierar i vilken utsträckning de håller med om den) och den officiella texten. Från 

resultatet kan vi tydligt se att bilden av fans som brainless consumers och socialt 

missanpassade individer inte nödvändigtvis är sann. Tvärtom visade respondenternas svar att 

de som publik är kreativa och självständigt tänkande, och de skapar aktivt egna meningar och 

alternativa tolkningar av TV-serien. 
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Bilaga 1: Pollundersökning om varför fans läser fanfiction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Bilaga 2: Informationsbrevet till respondenterna 
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(Informationsbrev forts.) 
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Bilaga 3: Bloggens besökare 

 

 


