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Abstract: The purpose of this master’s thesis is to examine the fanzine, a form of 

amateur publication, in Sweden, both in the traditional paper form and the 
more recent electronic form. It deals with what is distinctive about the 
fanzine as a publication and also as a social and cultural product. It also 
looks upon how the fanzine uses the Internet and the new possibilities it 
brings. The people behind 18 fanzines, 10 electronic and 8 in paper, have 
answered a questionnaire about how they produce, publish, distribute and 
promote their fanzines, what they think about the fanzine as a mode of 
expression, and how they use the Internet. The master’s thesis uses theories 
within cultural studies as a theoretical approach to the fanzine. This includes 
theories about the fanzine as a textual product in fandom and about the 
fanzine as part of a cultural resistance against commercial mainstream 
media, and also theories about the fanzine on the Internet. As a publication 
the fanzine is distinguished by the personal level in the production. The 
fanzine is used by people as a way of making their voices heard. The 
fanzine provides a way to write about one’s own interest and to 
communicate that with others. While rather exclusive in paper form the 
internet has made the fanzine available for a larger group of readers. The e-
zine doesn’t differ much from the paperzine in terms of substance and 
meaning, and the paperzine also use the Internet to gain availability through 
websites. 

 
 
Nyckelord: fansin, fanzine, elektronisk publicering, subkulturer, alternativ media 



 2 

Innehållsförteckning 
 
 
1. Inledning          4 
1.1 Bakgrund          4 
1.2 Disposition          6 
1.3. Fansinets historia         6 
1.3.1 Termen          7 
1.3.2 Vad är ett fansin         9 
1.4 Problemformulering        10 
1.5 Syfte och frågeställningar        11 
1.6 Metod och material         11 
 
 
2. Teoretisk plattform         14 
2.1 Cultural studies         15 
2.2 Fansinet som en textprodukt i en fankultur     17 
2.3 Fansinet som del av en kulturell motståndsrörelse    19 
2.4 Fansinet på internet         21 
 
 
3. Resultat           23 
3.1 Att göra ett fansin         23 
3.1.1 Produktion          23 
3.1.2 Distribution          25 
3.1.3 Att publicera fansinet på internet      26 
3.1.4 Fördelar och nackdelar med elektronisk publicering   27 
3.1.5 Marknadsföring och webbplatsens betydelse    28 
3.2 Varför gör man ett fansin        30 
3.2.1 Att börja och fortsätta        30 
3.2.2 Hur man förhåller sig utåt       31 
3.3 Avslutande synpunkter        33 
 
 
4. Sammanfattning         35 
4.1 Tankar om vidare forskning: organisationers betydelse   37 
 
 
Källförteckning          40 
 



 3 

 
Bilaga 1. Brev          44 
Bilaga 2. Frågeformulär till pappersfansin      45 
Bilaga 3. Frågeformulär till elektroniska fansin     46



 4 

1. Inledning 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Föreliggande uppsats kommer att undersöka en form av alternativ publicering, nämligen fansinet. 
Fansin är enkelt uttryckt amatörtidningar. Oftast är de skapade av en eller ett fåtal personer utan 
resurser eller avancerad tryckteknisk utrustning och publicerade av författarna eller ibland 
småskaliga oberoende förlag. Innehållsmässigt är fansinscenen mycket bred med ämnen som 
sträcker sig från bland annat rollspel, särskilda fotbollslag, olika musikstilar, sciencefiction, 
tecknade serier och poesi. Frederick Wright beskriver fansinets fyra huvuddrag som användandet 
av de billigaste och mest tillgängliga publiceringssätten, ett ställningstagande av något slag 
gentemot konventionell kultur, en ickekommersiell anda och en tyngdpunkt på personlig 
kommunikation. 1 
 
1998 startade Linna Johansson det mediekritiska feministiska fansinet Bleck. Bleck  fick mycket 
uppmärksamhet i media och fansinet växte. Från dubbelnumret 3-4 2000 publiceras Bleck som en 
“riktig“ tidskrift.2 Även om det förekommer är detta dock en ganska ovanlig väg att gå för ett 
fansin, de flesta förblir just fansin. Som fansin tillhörde Bleck en lång tradition av self-publishing, 
där man för att publicera egna eller andras texter vä ljer att göra det själv, till exempel för att 
undgå censur eller för att slippa anpassa sig till rådande publicistiska normer.3 Politiska 
pamfletter, den underjordiska publiceringen samizdat i Sovjetunionen, författare vars verk inte 
blivit antagna av förlag och fansin är andra exempel på sådan utgivning. Self-publishing hör till 
den alternativa litteraturen i samhället. Denna litteratur kan vara alternativ både i sättet den 
publiceras på eller till innehållet, ibland både och. Chris Atton skriver om den alternativa 
litteraturens roll som förmedlare av marginaliserade åsikter och idéer: 
 

Alternative literature – both as a mode of production and as a medium – is highly democratic. 
Those involved in alternative publishing are there because it gives them freedom. Perhaps they 
were unable to make their voices heard within mainstream publishing; perhaps their work is too 
critical of the mainstream to be published by the mainstream; perhaps the innovative nature of 
their subject matter or style of presentation is t oo untested in the market place for a mainstream 
publisher to risk. Whatever the reason, alternative publishing offers all such people an 
opportunity to disseminate their ideas.4 

 
Som Atton nämner i citatet ovan kan alternativ litteratur handla om frihet och demokrati. Fansin 
kan ses som bra exempel på detta. Som fansinmakare har man frihet att kunna skapa vad man vill 
utan krav på att det ska vara säljbart eller lönsamt, att kunna bestämma form och innehåll helt 
själv. Fansin är demokratiska på så sätt att vem som helst med tillgång till papper, penna och en 
kopieringsmaskin eller en dator med internetuppkoppling har möjlighet att publicera sig. Fansinet 
ger alla en möjlighet att låta sin röst höras genom tryckt text utan att först bli bedömd och utvald 

                                                 
1 Wright, F. A. 2001. From Zines to Ezines: Electronic Publishing and the Literary Underground, kap.1 
2 Bleck . http://www.bleck.org [2004-04-14] 
3 Då vare sig självpublicering eller egenpublicering är en tillfredsställande översättning av termen self-publishing 
väljer jag att inte översätta ordet. För diskussion se: Tallmo, K-E. 1999. “Self-publishing: Publicera själv eller 
publicera sig själv?“ 
4 Atton, C. 1996. Alternative Literature: A Practical Guide for Librarians, s.22 
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av en förläggare eller en redaktör. Ett fansin består oftast av ett antal A4-sidor som är vikta på 
mitten och hophäftade i ryggen så att det färdiga fansinet är i A5-storlek. Det finns även fansin 
som är i storleken A4 eller A3, men A5 är det vanligaste. Ibland kan framsidan vara i färg men 
oftast är fansinen helt svartvita. I Sverige kostar fansinen vanligen mellan 5 och 30 kronor och får 
oftast beställas genom fansinmakaren. Upplagan kan variera från några tiotal till några tusen, men 
för de flesta ligger upplagan på några hundra exemplar. I och med internets framväxt publiceras 
fansin numera även i elektronisk form, med de möjligheter och begränsningar det innebär. 
 

 

 
 
Sida ur Realies 1:a budet. Klassiskt gjort klipp-och-klistra punkfansin. Lägg märke till notiserna “adds are free“, 
“Copyright means shit Welcome to copy this“ och “Ursäkta det höga priset“. Jag betalade tio kronor för fansinet.5 
 
 

                                                 
5 Realies 1:a budet, 2002 
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1.2 Disposition 
 
Den föreliggande uppsatsen består av fyra delar. Efter den inledande delen med en mer ingående 
beskrivning av fansinet, syfte, frågeställningar och metod kommer del två där uppsatsens 
teoretiska plattform redovisas. Sedan kommer tre där resultatet av undersökningen presenteras 
och diskuteras. Sista delen består av en sammanfattning av uppsatsen. Jag har valt att göra en 
längre och mer djupgående beskrivning av fansinets historia, hur termen uppkommit och vad som 
definierar ett fansin och placera denna i inledningsdelen. Detta har jag valt att göra då jag vet att 
kunskapen om fansin inte är allmänt spridd och därmed kräver en djupare förklaring. Då fansin 
vare sig som begrepp eller företeelse inte är allmänt kända, kommer jag att vara ganska utförlig i 
min beskrivning av dem för att underlätta för läsaren.  
 
 
1.3 Fansinets historia 
 
Ibland anges punkrörelsen, som uppstod under mitten av 1970-talet, som fansinens ursprung, men 
detta stämmer inte helt. Det var inom sciencefictionkretsar som fansinet föddes på 1930-talet. 
Sciencefictionrörelsen uppstod i USA runt de äventyrstidningar inriktade på vetenskap och 
fiktion som började ges ut i slutet av 1920-talet; två av de största var Amazing Stories och 
Astounding Science Fiction. Genom tidningarnas brevspalter fick läsare kontakt med varandra 
och startade klubbar och började själva skriva. Det första fansinet anses vara The Comet som kom 
ut 1930 och var redigerat av Ray Palmer.6 Till Sverige kom de amerikanska 
sciencefictionnovellerna först på 1940-talet när Jules Verne-magasinet började ges ut.7 Det första 
svenska fansinet var Cosmos News, från Club Cosmos i Göteborg, och kom 1954.8 Fansinen 
trycktes med hjälp av duplikatorer som mimeografer och stencilapparater. Ett sätt att distribuera 
fansinen var genom så kallade APA: s, Amateur Press Associations. En APA är ett eget 
distributionssystem där varje inskickat bidrag eller tidning trycks upp och skickas ut till 
medlemmarna. Dessa uppstod i USA under 1800-talet av personer som ville sprida sina texter 
men som av någon anledning stod utanför de på den tiden etablerade kanalerna.9 
Sciencefictionrörelsen införlivade denna idé för sin egen distribution av texter i början av 1900-
talet. Detta sätt att sprida information kan jämföras med de e-postlistor på internet som 
uppkommit på senare tid. Svensk Fanzine Förening, SFF, är ett exempel på en svensk APA som 
är verksam idag. Andra sätt att distribuera fansinen var genom beställning direkt från 
fansinskaparen eller genom att byta sitt eget fansin mot någon annans fansin. 
 
Senare under 1950-talet spreds fansinkulturen till serieskapare som också såg potentialen i att 
själva kunna ge ut sina alster, men det var i och med punkens genombrott i mitten av 1970-talet 
som fansinmakande blev mer utbrett. En av punkens grundstenar var den gör-det-själv-anda som 
uppmuntrade människor att skapa sin egen kultur. De flesta punkband existerade utanför de 
etablerade musikproduktionsbolagen. De spelade in sina skivor själva, pressade dem i små 
upplagor och sålde dem själva vid konserter eller genom små alternativa skivaffärer. Man gjorde 

                                                 
6 Larbalestier, J. 2002. The Battle of the Sexes in Science Fiction , s.6 
7 Claesson, M. 1993. “Efterord“, s.406 
8 Engholm, A. 1999. Zine FAQ: Om fanzineutgivning. Engholm påpekar att Nationalencyklopedin felaktigt 
benämner det första svenska fansinet som Cosmos bulletin .  
9 Duncombe, S. 1997. Notes from underground: Zines and the Politics of Alternative Culture , s.49-50 
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egna affischer och reklamlappar (flyers) för konserter och skivor och skrev om musiken i egna 
fansin. Engagemang hyllades framför professionalism och personlig medverkan i rörelsen 
uppmuntrades. I ett av de tidigaste punkfansinen, det engelska Sniffin’ Glue, uppmanar 
författaren läsarna att: “All you kids out there who read ’SG’ don’t be satisfied with what we 
write. Go out and start your own fanzines“. 10 Att göra fansin har senare blivit vanligt även inom 
andra musikstilar och subkulturer som inte uppmärksammas nämnvärt i den etablerade pressen. 
Atton skriver att: “If anything can provide a touchstone for the myriad sub- and counter-cultural 
movements in the latter part of the 20th century, the fanzine can.“11 Utvecklingen av 
fotostatkopiatorer på 1970-talet underlättade också tryckprocessen för fansinen och medverkade 
till att fansinskapandet blev mer utbrett.  
 
I och med den tekniska utvecklingen i slutet av 1900-talet har fansinproduktionen förändrats. 
Utbredningen av användandet av persondatorer har ändrat och förenklat tillvägagångssättet att 
skapa ett fansin. Från att förut varit hand- eller maskinskrivna är nu många fansin utformade med 
hjälp av ordbehandlingsprogram och layoutprogram. Scanner och digitalkamera underlättar 
bildhanteringen. Internet har medfört att vissa fansin publiceras elektroniskt och har därmed 
möjligheten att öka antalet läsare. De första elektroniska fansinen var ASCII text-only dokument 
som distribuerades via e-post eller ftp-servrar. Det var innan World Wide Web börjat inta internet 
och sökmöjligheterna och antalet presumtiva läsare var betydligt färre. När sedan 
internetanvändningen ökade och World Wide Web uppkom med HTML-dokument som kunde 
integrera text och bild ökade antalet elektroniska fansin och även antalet läsare. 
 
 
1.3.1 Termen 
 
De första fansinen uppkom på 1930-talet inom sciencefictionkretsar och kallades då för fan-
mags, en förkortning av fan-magazine.12 På 1940-talet myntade amerikanen Louis Russell 
Chauvenet termen fanzine, som också är en förkortning av fan-magazine, men som fick större 
genomslagskraft. Samtidigt lanserade Chauvenet termen prozine, som står för professional 
magazine och som kan ses som fansinets motpol.13 Båda termerna används idag inom 
fansinkretsar. På senare tid när fansinet till viss del har tagit steget ur en specifik fankultur har 
frågan “for fans of what“ blivit högst relevant.14 Det finns tendenser till att helt släppa fan-delen 
av ordet fanzine och bara kalla det för zine, vilket bland andra Duncombe och Atton gör i sina 
böcker.15 Hos Duncombe utgör fansinet, med sin bas i en fankultur, bara en kategori bland många 
andra, där zine är den överordnade termen. 16 
 

                                                 
10 P., Mark. Sniffin Glue 5. Citerat i Savage, J. 1991. England’s Dreaming: Sex Pistols and Punk Rock , s.279 
11 Atton, C. 1996. Alternative Literature: A Practical Guide for Librarians, s.24 
12 På svenska beundrartidning eller fantidning. 
13 Engholm, A. 1999. Zine FAQ: Om fanzineutgivning. Enligt Engholm har Sam Moskowitz, känd Sf-författare och 
fansinskapare, i “The Origin of the Term ’Fanzine’“ i Fantasy Commentator, vol 8 nr 3/4 1995 utrett uppkomsten av 
termen fanzine. Då Fantasy Commentator är ett amerikanskt fansin har jag inte kunnat få tag på den och läsa själv. 
14 Sabin, R. och T. Triggs 2000. “Introduction“, s.12 
15 Duncombe, S. 1997. Notes from underground: Zines and the Politics of Alternative Culture ; Atton, C. 1996. 
Alternative Literature: A Practical Guide for Librarians. 
16 Duncombe, S. 1997. Notes from underground: Zines and the Politics of Alternative Culture, s.9-13 
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I Sverige använder man olika stavningar; fansin, fanzin eller fanzine. För fansin med tecknade 
serier är terminologin lite speciell. I den engelska terminologin står fansin för en textbaserad 
tidning, som kan ha inslag av bilder eller tecknade serier, medan fansin med tecknade serier 
kallas för comix, alternative comics eller minicomics.17 I Sverige har dock fansin blivit 
samlingsord för alla sorters fansin. I vissa sammanhang vill man ändå skilja på textbaserade 
fansin och andra fansin. I Fanzineindex 2001, som tidigare nämnts är ett index över fansin med 
tecknade serier, har man valt att kalla fansin med tecknade serier för fansin och fansin med i 
huvudsak text för textfansin. 18 Det finns inom den engelska terminologin en uppsjö av olika 
mindre indelningar av fansin, till exempel: perzines, personal fanzine dvs. självbiografiska 
fansin; femzines, feministiska fansin etc. På internet har fansin kommit att kallas för e-zine, som 
kommer från electronic fanzine eller electronic zine (jämför med e-post eller e-bok). E-zine har 
senare vidgats till att även betyda electronic magazine och därmed kan det hända att tidningar 
med stor budget och annonsintäkter också kallar sin internetupplaga för e-zine. Att det har skett 
en vidgning av betydelsen kan ha att göra med att alla aktörer på internet inte känt till fansin och 
därför antagit att e-zine varit en förkortning av electronic magazine.19 Senare har även termen 
webzine dykt upp för elektroniska tidningar och fansin som distribueras på World Wide Web. 
 
För att undvika att krångla in både mig och läsaren i en vildvuxen terminologi använder jag mig 
av fansin som en övergripande term. Fansin på internet kommer jag kalla elektroniskt publicerade 
fansin eller elektroniska fansin och fansin i pappersformat kallar jag för pappersfansin. När jag 
beskriver olika typer av fansin kommer jag helt enkelt att skriva feministiskt fansin, musikfansin, 
fansin med tecknade serier osv. Jag vill dock skilja på två olika kategorier av fansin genom deras 
skillnader i utgångspunkt. 
 

• Kategori 1 är fansin där intresset för en viss person, grupp eller sak är det grundläggande. 
Fansinet handlar om Kalle Anka, om Star Trek, om AIK osv. Frågan “for fans of what“ är 
inte relevant för dessa fansin, för att återknyta till diskussionen ovan, utan det finns ett 
tydligt intresse som fansinet utgår ifrån. 

 
• Kategori 2 är fansin som har en större bredd i ämnesval. De kan uppstå som en protest 

mot den etablerade pressen eller som ett komplement till den. De är inte bundna till ett 
speciellt intresseområde utan det finns en uppsjö olika inriktningar; självbiografiska 
fansin, feministiska fansin, musikfansin, om eller med tecknade serier, poesi etc. 

 
Det är självklart inga vattentäta skott mellan dessa kategorier och en del fansin innefattar drag 
från båda. Kategori 2 är dock en bredare definition av innehållet i ett fansin och då blir kategori 1 
en genre inom fansin. Jag vill ändå göra denna uppdelning mellan kategori 1 och 2 eftersom jag 
tycker att det finns en viktig skillnad i utgångspunkt mellan dessa former. Kategori 1- fansin har 
sin grund i ett starkt intresse för en redan skapad företeelse som kommer från den lättillgängliga 
kulturen, dvs. populärkultur eller masskultur. Kategori 2-fansin har oftast sin ämnesmässiga 
grund inom den mer svårtillgängliga undergroundkulturen. Både kategori 1 och 2-fansinen som 
litterär och kulturell produkt blir dock en del av den svårtillgängliga undergroundkulturen. Båda 
formerna bidrar också till nytt skapande och fyller informationsbehov som inte vanliga medier 

                                                 
17 Detta syns tydligt i undertiteln till Below Critical Radar: Fanzines and Alternative Comics from 1976 to now. 
18 Bengtsson, I., ed., och G. Krantz 2001. Fanzineindex 2001 . 
19 Wright, F. A. 2001. From Zines to Ezines: Electronic Publishing and the Literary Underground, kap.4 
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gör. Det är också viktigt att notera att fansinscenen skapades av kategori 1- fansin och breddades 
senare av kategori 2- fansin. 
 
 
1.3.2 Vad är ett fansin 
 
Det finns egentligen lika många definitioner på vad e tt fansin är som det finns fansin. Att tydligt 
avgränsa och definiera ett så stort och mångbottnat område är svårt att göra. Det har dock inte 
hindrat folk från att försöka och det är väl kanske egentligen först när ett begrepp växer ur sin 
första betydelse som behovet av, och svårigheten med, definitioner uppstår. Det finns inte en 
vedertagen definition av fansin, utan det beror mycket på vilket perspektiv man använder. I en del 
arbeten om fansin finns ingen definition alls utan man använder ordet som betydande 
ickekommersiella amatörtidningar.20 
 
Nationalencyklopedin definierar fansin enligt följande: 
 

Fanzine: (am.eng., bildat i analogi med magazine 'tidning' av fan 'beundrare', 'fan') var till en 
början benämning på tidskrift utgiven av science fictionentusiaster… Termen har även kommit 
att användas om amatörtidskrifter inom andra områden; i Sverige t.ex. tecknade serier, 
kriminallitteratur och rockmusik.21 
 

Fansin är amatörtidningar. Ordet amatör kommer från det latinska amator, vilket betyder älskare, 
men används mer i svenskan som betydande icke-professionell utövare. Enligt definitionen 
amatörtidningar kan man utgå från att skaparen av tidningen är mycket intresserad, till och med 
känslomässigt engagerad, av det ämne tidningen handlar om, men att tidningen är oprofessionellt 
utförd. Men det säger inget om tidningens karaktär i övrigt. För att ringa in fansinbegreppet 
behövs en snävare definition. 
 
Stephen Duncombe definierar i Notes from underground: Zines and the Politics of Alternative 
Culture fansin som: “noncommercial, nonprofessional, small-circulation magazines which their 
creators produce, publish, and distribute by themselves“. 22 Duncombes definition är bra, men det 
finns ett problem med den; den utesluter inte medlemstidningar, skoltidningar, interna 
informationstidningar på företag och andra arbetsplatser och dylika tidningar, som ofta också 
stämmer in på definitionen. Att det dock är skillnad på fansin och de senare uppräknade 
publikationerna, anser nog de flesta som ägnar sig åt fansin. Det kan då vara lockande att säga att 
fansin är de tidningar som stämmer in på ovanstående definition och som dessutom kallar sig 
fansin. Men detta är en intetsägande snävning av definitionen, för förutom att alla fansin inte 
uttryckligen kallar sig för fansin, så kvarstår fortfarande frågan: vad särskiljer ett fansin från, låt 
oss säga, tidningen i din lokala hembygdsförening? Hembygdsföreningens tidning är en 
ickekommersiell tidning och den skapas för och av medlemmarna själva. Den kan skrivas med 
hjälp av ett ordbehandlingsprogram och skrivas ut på en skrivare och därefter kopieras. För att 
slippa portokostnaden kan medlemmarna dela ut tidningen själva i det egna området. Andra 

                                                 
20 Bl.a. i Jenkins, H. 1992. Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture; Haynes, R. 1995. The 
Football Imagination: The Rise of Football Fanzine Culture; Larbalestier, J. 2002. The Battle of the Sexes in Science 
Fiction 
21 “Fanzine“. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=167332 [2004-03-17] 
22 Duncombe, S. 1997. Notes from underground: Zines and the Politics of Alternative Culture, s.6 
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attribut som man brukar tillskriva fansin, som de suddiga gränserna mellan författare/läsare och 
därmed interaktionen dem emellan och det speciella utseendet jämfört med professionella 
tidningar kan också stämma in på hembygdsföreningens tidning. 
 
Sabin och Triggs ger i introduktionen till Below Critical Radar: Fanzines and Alternative 
Comics from 1976 to now sin definition på fansin. 
 

The term originated as a conflation of ‘fan-magazines’, and tends to mean amateur publications, 
either published by their creators or by small scale independent companies, that have limited 
distribution (often sold through the post or via alternative music or book shops). As such, they 
represent the vision of one person or a small group of people, as opposed to being ‘corporate’ in 
origin, and define themselves against the product of the mainstream. 23 

 
Sabin och Triggs tar därmed upp en viktig aspekt, nämligen fansinens förhållande till 
medieindustrin. I Sabin och Triggs definition har fansinen, eller snarare fansinskaparna, ett 
medvetet förhållande till medieindustrin. Fansinskaparen kan se sin tidning som en motvikt eller 
som ett komplement till denna. Fansinen är även utåtriktade i jämförelse med medlems- eller 
föreningstidningar som endast riktar sig till medlemmarna. Min definition för detta arbete utgår 
från Duncombes och Sabin och Triggs båda definitioner. 
 
När det gäller elektroniska fansin är det ännu svårare att formulera en passande definition. 
Elektroniska fansin kan finnas i olika former, de kan publiceras i nummerform precis som ett 
pappersfansin, eller de kan bestå av en webbplats som helt eller delvis uppdateras mer eller 
mindre regelbundet. Det kan vara svårt att skilja på webbplatser, webbloggar, elektroniska fansin 
och liknande ickekommersiella uttrycksformer på internet eftersom de kan se ganska lika ut och 
använda sig av samma verktyg. Krista Scott har i sin studie om elektroniska fansin som är gjorda 
av kvinnor uppmärksammat de ibland suddiga gränserna mellan olika former av elektronisk 
publicering. Self-publishing som hos pappersfansinet är ett utmärkande karaktärsdrag är inte lika 
särskiljande för elektroniska fansin, eftersom internet lämpar sig mycket bra för sådan 
publicering. Scott väljer att i definitionen av elektroniska fansin inkludera: “those which appear 
to be meant to stand alone as a discrete entity: they have names and follow the general content 
format of print ezines, including articles, table of contents, occasional editorials, recurring 
column features, and so forth.“24 
 
 
1.4 Problemformulering  
 
För att ringa in fansinet kan man betrakta det från två håll. Från det första hållet kan man se 
fansinet som uttrycksmedel eller publikation. Fansinet tillhör den samlade medieproduktionen i 
samhället, men eftersom det görs utan något kommersiellt intresse och med en mycket liten 
budget skiljer det sig till stor del från den övriga produktionen. Fansinet är inte heller ett entydigt 
begrepp, utan det finns även många olika sorters fansin. Från detta perspektiv ser man främst till 
fansinets form och hur fansinet fungerar som publikation.  
 

                                                 
23 Sabin, R. och T. Triggs 2000. “Introduction“, s.12 
24 Scott, K. 1998. Girls Need Modems!: Cyberculture and Women’s Ezines, kap.3.02 
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Från det andra hållet kan man se fansinet som en social och kulturell produkt. Då ser man till 
fansinets roll som förmedlare av information och kultur. Fansin är intressanta som element i 
skapandet av subkulturer och motkulturer. Många subkulturer eller andra sociala grupperingar 
använder fansinet som kommunikationsform och informationsspridare. Fansin kan innehålla 
sådant som är svårt eller omöjligt att hitta i tryck någon annanstans, både sådant som är politiskt 
radikalt och sådant som är mycket nischat. Fansinscenen är också nätverksbyggande och kan föra 
samman människor med liknande intressen. Utifrån detta perspektiv ser man hur fansinet 
fungerar för dem som gör fansin och för dem som läser det. 
 
 
1.5 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka fansinet både som en publikation och som en social 
och kulturell produkt och även att undersöka hur fansinmakarna använder sig av internet. 
Fansinet är en del av medieproduktionen i samhället, även om det stundtals är ganska osynligt. 
Det kan vara givande att se till fansinets förhållande till denna produktion och hur fansinet 
utmärker sig. Det kommer jag göra genom att undersöka fansinens karaktär gällande produktion, 
publicering, distribution och marknadsföring. När jag undersöker fansinet som en social och 
kulturell produkt vill jag se till orsaker varför människor gör fansin och vad det betyder för dem 
och vilka mål eller motiv det kan finnas till varför man börjar producera ett fansin. Därmed 
kommer jag att se till både själva fansinet och till personen som gör fansinet. I och med internets 
framväxt har det även dykt upp fansin i elektronisk form. Därför kommer jag att undersöka hur 
fansinmakarna använder sig av de möjligheter som internet ger och undersöka fansin både i 
elektroniskt och tryckt format. Jag vill ge en bild av vad ett antal fansinskapare själva anser att de 
gör och hur de gör det och syftar inte till att ge en beskrivning av hela fansinscenen i Sverige. 
 
Mina frågeställningar är: 
 

• Vad är det som utmärker fansinet som publikation? Vad karaktäriserar ett fansin i fråga 
om produktion, publicering, distribution och marknadsföring?  

 
• Vad är det som utmärker fansinet som social och kulturell produkt? Vilka mål och motiv 

kan finnas hos dem som gör fansin?  
 

• Hur använder fansinmakarna sig av internet? Vilka är skillnaderna och likheterna i detta 
avseende mellan pappersfansin och elektroniska fansin? 

 
 
1.6 Metod och material 
 
Förutom att undersöka fansinen som publikationer vill jag alltså även undersöka dem som sociala 
och kulturella produkter och hur man använder sig av internet. Jag vill få fram fansinskaparnas 
egna åsikter om det de gör. För att få det har jag skickat ut ett frågeformulär med öppna frågor till 
ett antal fansinskapare. Frågeformuläret innehåller både faktafrågor och åsiktsfrågor. Jag har valt 
att använda mig av öppna frågor i frågeformuläret, där respondenterna själva får formulera sina 
svar, istället för att ge fasta svarsalternativ. Ett frågeformulär med öppna frågor ger större plats 
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till respondenternas egna tankar och åsikter och utesluter inte aspekter inom frågorna som jag 
själv inte reflekterat över. Enligt Martyn Denscombe är fördelarna med frågeformulär att det är 
en relativt enkel och billig metod där interpersonella faktorer i mycket liten utsträckning påverkar 
svaren. Nackdelarna är att man ofta får en lägre svarsfrekvens och att det är svårare att 
kontrollera sanningshalten i svaren. 25 Ett frågeformulär med öppna frågor liknar en 
standardiserad intervju men utan möjligheten att ställa följdfrågor. Vid intervjuer kan man genom 
följdfrågor få en mer nyanserad bild av varje respondent, och därmed få en djupare inblick i 
ämnet. Frågeformuläret medför dock att man får en bredare bas för faktainsamlingen, eftersom 
det är mer tidseffektivt, och det är en aspekt som har varit avgörande i val av metod. Med tanke 
på att man gör fansin på grund av intresse och personligt engagemang, och att man i detta 
skapande använder sig av det skrivna ordet, borde ett frågeformulär passa bra för målgruppen. 
Att komplettera frågeformuläret med ett fåtal intervjuer och därmed använda sig av 
metodtriangulering, hade kanske varit givande för undersökningen, men var resursmässigt inte 
genomförbart. 
 
Informationen jag vill få genom frågeformuläret är rena fakta om distributionsmetoder, eventuell 
marknadsföring etc., men också åsikter om varför man gör fansin, vad som gör ett fansin bra eller 
dåligt och liknande. Jag har använt mig av två olika frågeformulär beroende på om personen gör 
ett fansin som är elektroniskt eller i pappersformat. Detta för att frågorna om distributionssätt och 
hur man använder sig av internet blir annorlunda beroende på vilket format fansinet publiceras i. 
Jag har annars ställt samma frågor till de båda grupperna. Frågeformulären finns med som bilaga 
1 och 2. Fråga 1 till 5 (1 till 4 för dem som gör elektroniska fansin) tar upp hur länge personen 
har gjort fansin och anledningen till varför han/hon började göra dem, distributionssätt och 
eventuell marknadsföring. Fråga 6 (5) syftar till att få vetskap om i vilken utsträckning man läser 
fansin utanför sitt ämnesområde. Med fråga 7 och 8 (6 och 7) vill jag få fram fansinskaparens 
åsikter om fansinets inneboende kvaliteter som uttrycksform. Fråga 9 (8) handlar om fansinens 
relation till övrig kulturell produktion och var man anser att fansinet passar in. Fråga 10 och 11 (9 
och 10) syftar till att ta reda på hur fansinskaparen använder sig av de möjligheter som internet 
ger. 
 
Ett problem när man ska undersöka fansin är att de kan ha en mycket oregelbunden utgivning. En 
del fansin kommer ut med ett enda nummer medan andra kommer ut en gång om året eller en 
gång i månaden och det har till och med funnits dagsfansin. Det är fansinskaparens plan, 
motivation och i slutändan lust, som bestämmer utgivningstakten. Det innebär i praktiken att de 
flesta fansin har en ganska kort levnadstid. Ett annat problem är att fansin är färskvaror och det 
kan vara krångligt att få tag i tidigare nummer. Eftersom det vanligen inte sker någon 
pliktleverans av fansin kan det vara omöjligt att få tag på fansin vars utgivning har upphört. 
Kungliga Biblioteket i Stockholm och Universitetsbiblioteket i Lund är de bibliotek som har flest 
fansin katalogiserade i bibliotekskatalogen LIBRIS och har sammanlagt listat drygt 100 fansin 
från 1960-talet och framåt, vilket bara är en bråkdel av alla fansin som gjorts i Sverige. Det skulle 
vara intressant att veta hur många fansin som getts ut i Sverige då det kan visa hur pass utbredd 
denna verksamhet är. Jag har tyvärr inte hittat någon uppgift om detta, och frågan är väl om det är 
möjligt att ta reda på. I Fanzineindex 2001, som endast listar seriefansin, finns det runt 650 olika 

                                                 
25 Denscombe, M. 2000. Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna , 
s.126-128 
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titlar från slutet av 1960-talet fram till 2001.26 Då tecknade serier, vid sidan av musik och 
sciencefiction, är en av de största ämnesgrupperna inom fansinscenen kan det kanske ge ett litet 
hum om den totala utgivningen.27 Då jag vill använda fansin som är aktuella och verksamma idag 
har jag valt att inte använda mig av de fansin som finns katalogiserade på biblioteken. Istället har 
jag sökt fansin genom de kanaler som finns; vissa bokaffärer och skivaffärer, internet, vissa 
tidningar och genom andra fansin, och därifrån gjort ett urval. I urvalet har jag sett till att täcka in 
fansin med flera olika ämnen för att därigenom utesluta skillnader som kan hänföras till ämnet. 
Jag har även försökt få en någorlunda jämn könsfördelning bland utgivarna till fansinen. 
Traditionellt sett är det fler män än kvinnor som har gjort fansin, men på senare tid har antalet 
kvinnor ökat. Till exempel har man inom feministiska cirklar mer använt sig av fansinet som 
uttrycksmedel än tidigare. Att definiera vad som är ett fansin är inte helt enkelt (se kapitel 1.3.2 
Vad är ett fansin för en djupgående diskussion) men jag har valt att inte använda mig av fansin 
som har ISSN-nummer, därför att jag har velat ha fansin som är så fristående som möjligt. När 
det gäller elektroniska fansin har jag, förutom de ovanstående urvalskriterierna, valt webbplatser 
som uttryckligen kallar sig för fansin och som uppdaterats nyligen. Förutom svaren på 
frågeformulären använder jag mig av andra fansin som bakgrunds- eller jämförelsematerial. Jag 
har även tittat på andra webbplatser som är knutna till pappersfansin. 
 
Jag har efter urvalsprocessen tagit kontakt med ett trettiotal personer som gör fansin och frågat 
om de vill ställa upp på att besvara mitt frågeformulär. Personerna bakom 18 fansin ville vara 
med i undersökningen, vilket betyder att drygt hälften av de tillfrågade har ställt upp. Av de 18 
fansinen är tio stycken elektroniska och åtta stycken är pappersfansin. Tyvärr har det uppstått en 
ojämn könsfördelning då endast två av undersökningens 18 fansin är gjorda av kvinnor. Detta 
beror helt enkelt på att det har varit en lägre svarsfrekvens på de fansin som är gjorda av kvinnor. 
Ämnesmässigt är den största gruppen musikfansin (sju stycken) och sedan seriefansin (tre 
stycken), spel- och rollspelfansin (tre stycken), sportfansin (två stycken), ett allmänkulturellt 
fansin, ett dagboksfansin och ett sciencefictionfansin. Jag har valt att redovisa resultaten 
anonymt. Från underlaget för undersökningen kan man inte dra några generella slutsatser som 
gäller för alla fansin, utan man får en nedslagsbild hur det ser ut för just dessa fansin och 
fansinmakare. Eftersom det är svårt att få en helhetsbild av fansinscenen i Sverige är det därmed 
svårt att uttala sig om hur representativt underlaget är. Att gruppen musikfansin är dominerande i 
undersökningen stämmer dock väl överens med verkligheten. Fansin om musik är en av de största 
ämnesgrupperna inom fansinscenen. Det hade dock varit intressant att ha med till exempel ett 
feministiskt eller ett politiskt fansin i underlaget. Tyvärr ville ingen av de tillfrågade inom dessa 
ämnen vara med i undersökningen. Detta leder dock inte till några större problem eftersom 
uppsatsen snarare ser på fansinet som en publicistisk subkultur än på de subkulturer fansinen 
finns inom och då behöver inte alla ämnesinriktningar finnas representerade. 
 
 

                                                 
26 Bengtsson, I., ed., och G. Krantz 2001. Fanzineindex 2001 . 
27 Fansinscenen utgörs av fansin, fansinskapare och andra relaterade aktörer. Den kan ses som en stor fansinscen där 
alla sorters fansin samspelar oavsett ämne eller format eller som flera små där varje ämnesinriktning bildar en egen 
fansinscen.   
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2. Teoretisk plattform  
 
I föreliggande del kommer jag att redogöra för en del av den fansinforskning som finns både i 
Sverige och i främst den engelskspråkiga delen av världen. Det utgörs både av tidigare forskning 
samt de teorier som jag relaterar mina resultat till längre fram i uppsatsen. Eftersom fansin, trots 
sin drygt 70-åriga historia, först på senare år blivit uppmärksammade inom den akademiska 
världen finns det inte överväldigande mycket litteratur ägnade åt dem. Det positiva med det är att 
forskningsfältet blir någorlunda överskådligt, det negativa är att det saknas grundforskning. 
Forskningen om fansinscenen i Sverige är inte särskilt utbredd. Förutom spridda tidningsartiklar 
är det tunt med större arbeten om fansin. Göran Bolin har i avhandlingen Filmbytare: Videovåld, 
kulturell produktion & unga män gjort en medieetnografisk undersökning av unga män med 
intresse för action- och skräckfilmer. Bolin har uppmärksammat den egna kulturella produktionen 
i form av fansin och amatörvideofilmer som dessa ungdomar ägnar sig åt.28 Gunvor 
Alexandersson och Lena Lundquist har gjort ett specialarbete vid Bibliotekshögskolan i Borås 
om punk, Svensk punk/Ny våg: Musikhistoriskt dokument, där man förutom att beskriva 
punkscenen i Sverige har gjort en förteckning över 71 svenska punkfansin.29 Ingemar Bengtsson 
har gjort ett utförligt arbete med att redovisa de seriefansin som finns i Sverige, först i det 
egenpublicerade Svenskt seriefanzineindex30 och senare i den betydligt reviderade och utökade 
Fanzineindex 2001, tillsammans med Gunnar Krantz. Fanzineindex 2001 är späckad med 
intervjuer med personer som gjort eller gör fansin och är en ovärderlig källa. Tyvärr, för detta 
arbete, behandlar boken bara seriefansin. En annan mycket bra källa för just seriefansin är 
Seriefrämjandets tidskrift Bild & Bubbla där man i forumet Avigserier har recenserat mestadels 
seriefansin sedan 1981. 31 
 
I USA och Storbritannien finns det desto mer forskning om fansin. Men, som Bolin påpekar, har 
fansinet i denna forskning: “oftast varit som en komponent i studier av specifika fankulturer […] 
Fanziner i sig har rönt mindre analytiskt forskningsintresse“.32 Detta gäller för övrigt även Bolins 
egen avhandling. Det finns dock några studier som ägnar sig åt fansinet självt; Notes from 
underground: Zines and the Politics of Alternative Culture av Stephen Duncombe och antologin 
Below Critical Radar: Fanzines and Alternative Comics from 1976 to now är två exempel.33 
Vissa fansin, eller urval ur fansin, finns samlade i bokform även om detta är ovanligt. Exempel på 
detta är Jeff Kelly Best of Temp Slave!, Kira Jolliffe Cheap Date, Jim Goad Answer me!: The 
First Three.34 Chip Rowes antologi The Book of Zines: Reading From the Fringe har gett upphov 
till en webbplats som samlar praktiska tips för fansinmakare tillsammans med uppsatser, 
doktorsavhandlingar och artiklar om fansin.35 Problemet med att den mesta forskningen om 

                                                 
28 Bolin, G. 1998. Filmbytare: Videovåld, kulturell produktion & unga män . 
29 Alexandersson, G och L. Lundquist 1981. Svensk punk/Ny våg: Musikhistoriskt dokument. Arbetet finns även i en 
nyutgåva från 2003 i samband med att punken i Sverige firade 25 år. 
30 Bengtsson, I. 1989. Svenskt seriefanzineindex. 
31 Mellan 1981 och -84 delade Seriefrämjandet dessutom ut ett amatörseriestöd på 100 kr per utgivet fansin som 
skickades in för recensering.  
32 Bolin, G. 1998. Filmbytare: Videovåld, kulturell produktion & unga män , s.94 
33 Duncombe, S. 1997. Notes from underground: Zines and the Politics of Alternative Culture ; Sabin, R. och T. 
Triggs, ed., 2000. Below Critical Radar: Fanzines and Alternative Comics from 1976 to now.  
34 Kelly, J. 1997. Best of Temp Slave; Jolliffe, K. 2000. Cheap Date; Goad, J. 1996. Answer me!: The First Three. 
35 Rowe, C., ed. 1997. The Book of Zines: Reading From the Fringe; Rowe, C., ed. (2002-2004). The Book of Zines: 
The Zine and E-zine Resource Guide, http://www.zinebook.com [2004-03-18] 
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fansin är gjord i USA och Storbritannien är frågan om det går att överföra till de förhållanden 
som gäller i Sverige. Vid historik och liknande faktabaserad forskning är detta inte något större 
problem, men när man undersöker fansin som social eller kulturell produkt måste man ha detta i 
åtanke.36 
 
De teorier om fansin som forskats fram återfinns främst inom cultural studies och inom medie- 
och kommunikationsvetenskap. Inom medie- och kommunikationsvetenskap har man i första 
hand sett till fansinet som medieform. Cultural studies intresserar sig för hur kulturyttringar både 
skapar och skapas i sociala samspel och hur de påverkar och påverkas av samhället. Den 
forskning om fansin som gjorts där har främst utgått från två olika perspektiv. Det första 
behandlar fansinet som en del av en textproduktion inom en fankultur.37 Den andra ser fansinet 
som ett uttryck i en kulturell motståndsrörelse som vill motverka konsumtion av redan färdiga 
kulturprodukter, genom att skapa sina egna. Jag kommer, efter en kortare genomgång av cultural 
studies, redogöra för dessa båda perspektiv. Sedan fansin även börjat publiceras i elektronisk 
form på internet har även det rönt akademiskt intresse. Även om själva grundmeningen med 
fansin inte ändras på grund av formatet innebär förändringen ändå vissa skillnader. Jag kommer 
därför att redogöra för vissa teorier om fansinet på internet. 
 
 
2.1 Cultural studies 
 
Cultural studies är en tvärvetenskapligt inriktning där man ägnar sig både åt det breda 
antropologiska och det snäva estetiska kulturbegreppet. Det är inte en homogen vetenskaplig 
inriktning utan man använder sig av teorier och metoder från traditionellt åtskilda vetenskaper 
och forskningsområden. Det finns ofta ett intresse för marginaliserade grupper och en politisk 
dimension i undersökningarna där man ser hur makt och motstånd samspelar i kulturen. Inom 
cultural studies har man försökt dekonstruera distinktionen högkultur - lågkultur eller finkultur - 
populärkultur. Subkulturer, ungdomskulturer och medieanalyser utgör därför en stor del av 
forskningsobjekten. I praktiken har det däremot lett till att högkulturen ibland demoniseras 
genom att den tillskrivs att vara elitistisk och att den utesluter grupper i samhället.38 På senare tid 
har det också blivit svårare att tala om en distinktion mellan hög- och lågkultur då 
gränsöverskridningar har blivit allt vanligare. Till exempel står subkulturer, och även andra 
alternativa sociala grupperingar, ofta vid sidan av både masskultur och finkultur och man kan 
inom dessa ofta finna kritik både mot den etablerade högkulturen och mot den mer lättillgängliga 
populärkulturen. 
 
Sarah Thornton har undersökt subkulturer och hur medier är med och påverkar formandet och 
utvecklandet av dem i Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital.39 Thornton delar 
upp medierna i tre kategorier; massmedia, nischad media och mikromedia. Mikromedia är den 
                                                 
36 Ett problem vid informationssökningen av fansinforskning är att sökordet fansin inte alltid används när det är 
befogat. Bolins avhandling som uttalat handlar om fansin (ordet nämns på baksidestexten) har inte fansin som sökord 
knutet till sig i LIBRIS. Att hitta den relevanta forskningen kan då kräva en del detektivarbete. 
37 På engelska finns en term för den gemenskap som fans bildar runt intresset; “fandom“. Det finns ingen direkt 
svensk översättning på detta ord så jag följer Bolins terminologi och kallar det för fankultur. Se Bolin, G. 1998. 
Filmbytare: Videovåld, kulturell produktion & unga män, s.30 
38 För diskussion om detta se: Persson, M. 1998. “Värdefrågan i nyare litteratur- och kulturforskning“. 
39 Thornton, S. 1995. Club Culture: Music, Media and Subcultural Capital  
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medieproduktion som sker inom subkulturen i form av fansin, flyers, webbplatser och liknande, 
och är den medieform som har högst trovärdighet för personerna inom subkulturen. De olika 
formerna av mikromedier verkar som oumbärliga medlare och är aktivt involverade i 
subkulturens sociala organisation. Nischad media är, i första hand, de tidningar som riktar sig mot 
subkulturer, exempelvis musik - eller filmtidningar och Thornton kallar dessa: “subcultural 
consumer magazines“. 40 Medarbetarna inom de nischade medierna har ofta varit, eller är 
fortfarande, involverade i olika subkulturer och det är inom de nischade medierna som mycket av 
kategoriseringen, definieringen och namngivandet av subkulturen sker. Massmedia består av 
nationella tidningar, radio och tv och fungerar till viss del som inkörsport till olika subkulturer för 
individer. Beroende på hur subkulturen beskrivs i massmedia leder det till olika effekter. 
Thornton menar att en negativ uppmärksamhet, som i sin grövsta form blir till moralpanik, verkar 
positivt för subkulturen eftersom man får en stark motståndare att definiera sig emot. En alltför 
positiv och accepterande inställning kan dock få motsatt verkan och är enligt Thornton “the 
subcultural kiss of death“. 41 För Thornton blir de olika lagren av medieformer rent livsviktiga för 
formandet och bevarandet av subkulturer genom att de ger subkulturerna namn och gränser när 
de beskriver dem: “they don’t just cover subcultures, they help construct them“.42 Hos Thornton 
definieras därmed subkulturer som de sociala grupperingar som just benämns som subkulturer. 
 
Fansinet har klara kopplingar till olika former av subkulturer. Fansinet kan ses som en 
publicistisk subkultur eller genre med egna normer och tillvägagångssätt än till exempel en 
kulturtidskrift eller den skönlitterära boken har. När Sabin och Triggs döpt sin antologi om fansin 
till Below Critical Radar: Fanzines and Alternative Comics from 1976 to now syftar man till att 
fansin existerar obemärkt för en stor del av samhället. Varje enskilt verk blir inte utsatt för 
uppmärksamhet i form av kritik eller recensering i de etablerade kanaler som finns. Tar man upp 
fansinet över huvud taget är det oftast i form av fenomen och inte enskilt verk. Fåtalet får därmed 
representera mångfalden. Fansinets främsta sammankoppling till subkulturer är dock fansinet 
som en del av olika specifika subkulturer. I många subkulturer har det varit genom fansinet och 
annan mikromedia som man har kommunicerat, diskuterat och spridit information. Internets olika 
möjligheter till kommunikation i chattrum, communities och andra forum har till viss del tagit 
över denna funktion, men fansinet är fortfarande en plats för denna aktivitet.  
 
En subkultur är inte en avgränsad grupp där alla gör, tänker och ser ut på samma sätt. David 
Muggleton kritiserar att man inom cultural studies ofta har sett på subkulturer uppifrån, från ett 
klassperspektiv och bortsett från att redogöra för vad individerna inom subkulturen anser om sig 
själva och om vad de gör och representerar. Muggleton menar att: “‘subculture’ is merely a 
nominalist abstraction, a purely arbitrary way of grouping together a number of individuals on the 
basis of certain selected features that we choose to highlight for the purpose at hand.“43 En 
subkultur är en komplex sammansättning av personer med liknande intressen utan klara 
gränsdragningar, förutom sådana vi tillskriver dem för stunden. För Muggleton utmärker sig en 
subkultur främst genom stil; klädval, symboler och musiksmak är viktiga faktorer. Muggleton 
menar också att i den postmoderna fragmentariska samhällsbilden hoppar individerna mellan 
olika subkulturer, endera linjärt eller cirkulärt, istället för att statiskt tillhöra en eller ett fåtal. I 

                                                 
40 Thornton, S. 1995. Club Culture: Music, Media and Subcultural Capital , s.155 
41 Thornton, S. 1995. Club Culture: Music, Media and Subcultural Capital , s.135 
42 Thornton, S. 1995. Club Culture: Music, Media and Subcultural Capital , s.151 
43 Muggleton, D. 2000. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style, s.23 
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uppsatsen kommer jag inte att redogöra för hur de olika subkulturerna som fansinen tillhör är 
uppbyggda eller vad de innebär utan istället visa på hur fansinet fungerar inom dessa grupper. 
 
 
2.2 Fansinet som en textprodukt i en fankultur 
 
Som nämndes ovan har fansinet främst undersökts utifrån två olika perspektiv. Från det första 
perspektivet har man främst sett fansinet som en del i en textproducerande fankultur. Inom 
cultural studies har man intresserat sig för populärkulturella fenomen och hur de påverkar, eller 
påverkas av, dem som brukar den. Brukarna eller publiken ses inte som passiva konsumenter av 
de populärkulturella texternas budskap, utan som aktiva producenter som skapar egna innebörder 
och betydelser av texterna. Enligt I. Q. Hunter och Heidi Kaye fokuserar man på: “the interactive 
relationship between heterogeneous, self-reflexive audiences and infinitely reinterpretable 
texts“. 44  
 
Fans är en särskilt aktiv grupp inom en publik. Ett fan är någon som har ett starkt intresse för en 
företeelse, som till exempel en tv-serie eller en artist. Ordet fan har haft en negativ konnotation 
där man endera fokuserat på den besatta individen, som förföljer eller på andra sätt besvärar en 
känd person, eller på den hysteriska massan, som hetsar upp varandra till en hänsynslös mobb. 
Joli Jensen vill i “Fandom as Pathology – The Consequences of Characterization“ visa att det är 
en orättvis bild. Enligt Jensen kan ett fan lika gärna vara en hängiven anhängare av en 
litteraturkritiskt accepterad författare eller en särskild forskningsinriktning som av något 
populärkulturellt fenomen, men att dessa fans kallas för aficionados eller konnässörer. Skillnaden 
ligger i att fans beskrivs som att ha ett känslomässigt förhållande till det beundrade objektet, 
medan a ficionados eller konnässörer beskrivs som att ha ett rationellt förhållande till det 
beundrade objektet.45 
  
John Fiske skriver om populärkultur att: “Popular culture is produced by the people out of the 
products of the cultural industries: it must be understood, therefore, in terms of productivity, not 
of reception.“46 Fiske visar sedan på tre olika sorters produktivitet som publik och fans skapar: 
 

• Semiotisk produktivitet är det skapande av social identitet och social erfarenhet genom 
populärkulturella texter som inte bara fans utan även alla andra användare av 
populärkultur producerar. Fiske tar som exempel upp Madonna- fans som skapar sin egen 
betydelse av sin sexualitet utifrån sig själva snarare än från traditionella patriarkala håll. 

 
• Uttryckande produktivitet är när de innebörder skapade av den semiotiska 

produktiviteten uttrycks genom direkt socialt samspel, till exempel genom vad Fiske 
kallar “fan talk“ eller med utseendet genom klädstil, frisyr eller accessoarer.  

 
• Textuell produktivitet är det skapande av texter som sker inom en fankultur. Det kan ta 

sig uttryck genom texter som nyhetsbrev, sånger, noveller, dikter, diskussionsgrupper på 

                                                 
44 Hunter, I. Q. och H. Kaye 1997. “Introduction: Trash Aesthetics: Popular Culture and its Audience“, s.3 
45 Jensen, J. 1992. “Fandom as Pathology: The Consequences of Characterization“, s.21 
46 Fiske, J. 1992. “The cultural economy of fandom“, s.37 
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internet, fansin etc. Fiske påpekar att denna textuella produktion är utan vinstsyfte och 
inte söker någon målgrupp utanför sin egen fankultur.47 

 
Det är alltså i den sistnämnda produktiviteten, som bär likheter med Thorntons mikromedia, som 
vi återfinner fansinen. Henry Jenkins har skrivit om textproduktionen runt olika tv-serier i 
Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture och i “‘Strangers No More, We 
Sing’: Filking and the Social Construction of Science Fiction Fan Community“.48 Jenkins menar 
att: “The fans’ response typically involves not simply fascination or adoration but also frustration 
and antagonism, and it is the combination of the two responses which motivates their active 
engagement with the media.“49 Läsaren måste arbeta med texterna, omarbeta dem och hitta 
“gömda“ möjligheter till tolkning i dem. De massproducerade populärkulturella texterna blir till 
råmaterial för den egna kulturella produktionen. På så sätt upphör fansen att bara vara publik och 
blir även aktiva deltagare i skapandet och cirkulationen av nya innebörder i originaltexterna. En 
form av denna omarbetning är de noveller, dikter och konstverk där karaktärer ur tv-serier, filmer 
etc. figurerar i andra kontexter och situationer än originaltexten visar. På så sätt kan läsaren fylla i 
luckorna i texten och göra karaktärerna mer mänskliga och ta dem närmare sitt eget liv. Fansinen 
fungerar som informationsspridare och förmedlare av dessa noveller och dikter och den konst 
som formar de gemensamma metatexterna inom kretsen. Fansinen distribueras genom att läsaren 
beställer dem direkt från författaren eller genom direktförsäljning på olika konvent.50 På så sätt 
bidrar fansinen till att stärka den personliga kontakten mellan personerna i fankulturen och 
fansinet och dess innehåll ses som allmängods. Priset på fansinet är satt för att täcka författarens 
utgifter, men inte för att ge någon vinst. Mycket sällan är fansinet och dess innehåll 
kopieringsskyddat. Jenkins skriver att “Fanzines are not commercial commodities sold to 
consumers; they are artefacts shared with friends and potential friends.“51 
 
Inom detta perspektiv blir fansinet en del i ett uttryck över fascinationen av en företeelse eller 
person. De ämnen som behandlas i fansinen har oftast sin grund i massproducerade 
populärkulturella fenomen men kan tolkas för att innehålla mer kontrakulturella innebörder än 
originalversionerna. Men även om fans “stjäl“ medieindustrins produkter för att skapa sin egen 
kultur av dem så handlar det även om ett samspel mellan fans och medieindustrin: “Fans are an 
additional market that not only buys ’spin-off’ products…but also provides valuable free 
feedback on market trends and preferences“, som Fiske skriver.52 Detta perspektiv visar bara den 
ena sidan av den fansinproduktion som finns. Jenkins tangerar övriga fansinscenen när han 
skriver att: “Fans produce meanings and interpretations; fans produce artworks; fans produce 
communities; fans produce alternative identities.“53 Om man i detta citat byter ut fans mot fanzine 
blir det gällande för hela fansinscenen. 
 

                                                 
47 Fiske, J. 1992, “The cultural economy of fandom“, s.37-39. På engelska kallar Fiske de tre olika produktiviteterna: 
semiotic, enunciative och textual productivity . 
48 Jenkins, H. 1992. Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture, Jenkins, H. 1992. “‘Strangers No 
More, We Sing’: Filking and the Social Construction of Science Fiction Fan Community“. 
49 Jenkins, H. 1992. Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture, s.23  
50 Konvent är en försvenskning av det engelska ordet convention som betyder sammankomst. 
51 Jenkins, H. 1992. Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture, s.160 
52 Fiske, J. 1992, “The cultural economy of fandom“, s.47 
53 Jenkins, H. 1992. “‘Strangers No More, We Sing’: Filking and the Social Construction of Science Fiction Fan 
Community“, s.214 
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I Storbritannien finns det en stor fansinscen runt de olika fotbollsklubbarna. Richard Haynes har 
undersökt detta i The Football Imagination: The Rise of Football Fanzine Culture.54 
Fansinkulturen uppstår inom supporterkretsar då de professionella journalisterna anses ha för 
stort avstånd till sporten, och även till supportrarna, för att kunna tolka dem på rätt sätt. Genom 
att i fansin själva beskriva sporten får supportrarna en kanal för kritik och åsikter som annars 
skulle vara marginellt uppmärksammade. Haynes skriver att:“The reason why fans decide to start 
up a fanzine invariably revolves around the  need for representation: to provide ’ordinary’ fans 
with a voice.“55 På så sätt kan supportern ta ner sporten till den personliga nivån och göra den till 
sin. Haynes nämner också fansinens betydelse som nätverksbildare och som kanaler för 
synliggörandet av minoriteter inom fotbollskulturen, som homosexuella eller kvinnliga (ibland 
både och), supportrar eller utövare. 
 
 
2.3 Fansinet som del av en kulturell motståndsrörelse 
 
The World of Fanzines: A Special Form of Communication var den första amerikanska studien av 
fansin och gjordes av Fredric Wertham 1973.56 Wertham var doktor i psykiatri och hade länge 
arbetat med frågor kring hur massmedier kan förespråka och sprida våldsideal i samhället. På 
1940- och 50-talen hade Wertham fört en kampanj mot den massmedieform som han ansåg som 
den mest förstörande för barn och ungdomar; den tecknade serien. 1954 gav Wertham ut den 
inom serievärlden välkända boken Seduction of the Innocent där han kopplar samman läsning av 
tecknade serier med moraliskt och språkligt förfall som leder till ungdomsbrottslighet.57 I USA 
ledde boken till en moralpanik som slutade i en kraftig uttunning av seriemarknaden och 
införandet av “the Comics Code“, en självsanerande censurverksamhet av serieförlagen. 58 I 
fansinen hittade Wertham dock: “genuine human voices outside of all mass manipulation“ som 
visade på möjlighet till handling utan våld. 59 Wertham såg även att fansinen representerade ett 
sätt för människor att undvika kommersialiseringen av kulturen. Märk dock att boken skrevs 
precis innan fansinscenen exploderade i och med punken senare på 1970-talet, vilket förde med 
sig fansin som inte var lika “rumsrena“ och som Wertham kanske inte funnit vara lika positiva. 
 
Synen på fansinet som en del av en alternativ rörelse mot konsumtionssamhället och de 
etablerade medierna är Stephen Duncombes utgångspunkt i Notes from Underground: Zines and 
the Politics of Alternative Culture. Duncombe anser att fansin skapas genom kärlek och ilska; 
kärlek till mediet, självskapandet och intresset, ilska över hur samhället fungerar. Fansin skapas 
av marginaliserade grupper som inte får utrymme i de etablerade medierna och alienerade 
individer som vill uttrycka sig på sina egna villkor och inte anpassa sig till en redaktör, till 
marknadsstyrda medier, till en form, eller som av någon anledning är utestängda från de samma. 
Därför publicerar man sig själv istället och skapar därmed en egen mening, kultur och världsbild. 

                                                 
54 Haynes, R. 1995. The Football Imagination: The Rise of Football Fanzine Culture 
55 Haynes, R. 1995. The Football Imagination: The Rise of Football Fanzine Culture, s.58 
56 Wertham, F. 1973. The World of Fanzines: A Special Form of Communication.  
57 Wertham, F. 1954. Seduction of the Innocent. 
58 Nyberg, A. K. 1998. Seal of Approval: The History of the Comics Code.  
59 Wertham, F. 1973. The World of Fanzines: A Special Form of Communication, s.35 citerad i A. K. Nyberg 1998. 
Seal of Approval: The History of the Comics Code, s.103. I Sverige gav Seduction of the Innocent upphov till Nils 
Bejerots bok Barn – serier - samhälle (1954) och Lorentz Larsons Barn och serier (1954) vilka ledde till en debatt 
om den tecknade seriens negativa verkan på barn; en stämpel som seriemediet har haft svårt att tvätta bort. 
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Genom sitt fansin kan man nå ut till likasinnade och knyta kontakter. Duncombe menar att 
fansinen bildar institutioner för en geografiskt odefinierad gemenskap, i och med att de är fasta 
punkter där kommunikation uppstår och där information sprids. Något som för övrigt Bolin också 
menar: “Ett gemensamt inslag i alla fankulturer är dock fanziner som ett samlande forum. ... 
Fanzinerna kan således betraktas som centrum i en offentlighet.“60 Många amerikanska fansin har 
brev- och insändarsidor, det finns till och med fansin som endast består av det. På dessa brev- och 
insändarsidor kan kommunikationen mellan fansinmakaren och läsaren, och även mellan läsarna, 
ske. I och med att det enda sättet att få tag i många fansin är att köpa det direkt ifrån den som gör 
det, krävs även där en personlig kontakt. I många amerikanska fansin recenserar man andra 
fansin och därmed etablerar man varandra och hjälper till att vidga gemenskapen. På så sätt bildar 
fansinen själva noder i ett nätverk, där kontakten sker genom brev och recensioner. 
 
Som uttrycks i undertiteln på boken så undersöker Duncombe fansinens politiska funktion. 
Duncombe menar att den politiska potentialen hos fansinen: “reside less in what they say and 
more in what they are: repositories of nonalienated creation and media for nonalienating 
communication“61 Den största politiska potentialen ligger således i fansinets roll som bärare av 
ett personligt uttryck och den kommunikation som uppstår mellan dem, än i det egentliga 
innehållet. Formen gör dessutom budskapet trovärdigt eftersom den personliga och oftast enkla 
utformningen av fansinet förmedlar att det är fansinmakaren själv och ingen annan som 
bestämmer över det.  
 
Trots den positiva synen på fansin för individen själv kommer Duncombe fram till en ganska 
negativ slutsats om den faktiska politiska påverkan som fansin kan ha på samhället i stort:  
 

Within the underground culture, the alienation that marks the rest of society is challenged, 
denounced, battled, and vanquished. But since all of this happens on a purely cultural plane, it 
has little real effect on the causes of alienation in the greater society. In  fact, one could argue 
that underground culture sublimates anger that otherwise might have been expressed in political 
action.62 

 
Men, inser Duncombe, det finns ingen sammanhängande politisk grupp som fansinen kan tala till 
eller för. De är personliga uttryck och därför fragmenterade i många olika livsstilar, subkulturer 
och politiska åsikter. Även om Duncombes undersökning är högst politiskt orienterad ger han en 
ingående beskrivning av fansinvärlden. Att Duncombe själv har varit delaktig i denna, och blivit 
besviken på dess bristande politiska förmåga, märks tydligt. Duncombe kritiserar även teorierna 
inom cultural studies om läsarens delaktighet i skapandet av mening i populärkulturella texter och 
menar att det är ett meningslöst motstånd om det inte leder till sociala förändringar: “Culture may 
be one of the spaces where the struggle over ways of seeing, thinking, and being takes place, but 
it is not where this struggle ends.“63 
 
 

                                                 
60 Bolin, G. 1998. Filmbytare: Videovåld, kulturell produktion & unga män. s.37 
61 Duncombe, S. 1997. Notes from underground: Zines and the Politics of Alternative Culture, s.166 
62 Duncombe, S. 1997. Notes from underground: Zines and the Politics of Alternative Culture, s.190 
63 Duncombe, S. 1997. Notes from underground: Zines and the Politics of Alternative Culture , s.193 
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2.4 Fansinet på internet 
 
Frederick A. Wright har i sin doktorsavhandling From Zines to Ezines: Electronic Publishing and 
the Literary Underground undersökt hur fansinmakare använder sig av de möjligheter som 
elektronisk publicering ger. I sin undersökning har Wright tittat på 512 elektroniska fansin och 
fansinrelaterade webbplatser och har bland dem urskiljt fyra kategorier.  
 

• Webbplatsen som marknadsföring. Webbplatsen används som marknadsföring och 
informationsplats för ett pappersfansin och ger information till exempel om när ett nytt 
nummer kommer och hur man beställer det. 

 
• Webbplatsen som arkiv. Webbplatsen används till att arkivera tidigare nummer av ett 

pappersfansin för att göra dem tillgängliga även om man inte kan köpa dem längre. För 
nedlagda fansin kan det vara ett sätt att fortfarande finnas tillgängliga fastän produk tionen 
upphört. För aktiva fansin fungerar webbplatsen även på samma sätt som i den förra 
kategorin. 

 
• Den elektroniska samutgåvan. Fansinet ges ut både i en papperversion och i en 

elektronisk version. Man använder i stort sett samma material men publicerar det i olika 
format. 

 
• Det elektroniska fansinet. Ett fansin som publiceras endast elektroniskt eller i vissa fall 

även i en pappersversion men som i så fall har exklusivt material i den elektroniska 
formen. 64 

 
Wright vill med sin avhandling visa att elektroniskt publicerade fansin inte kommer ta över 
pappersfansinen, utan att fansinmakare kommer att utnyttja möjligheterna som internet ger på de 
sätt som passar dem. Det sker en växelverkan mellan medierna där till exempel äldre nummer av 
pappersfansin publiceras elektroniskt och utvalda delar av elektroniskt publicerade fansin samlas 
och trycks på papper.65  
 
I “Cyberzines: Irony and Parody as Strategies in a Feminist Sphere“ undersöker Martina 
Ladendorf några elektroniska tidningar och fansin med feministiskt innehåll.66 Ladendorf ser till 
bland annat hur man använder internets möjligheter till att bygga nätverk och skapa interaktion 
mellan läsare och mellan tidningen och läsaren. Hypertext eller länkar är ett verktyg som används 
till att bygga nätverk på internet. Länkar är ett sätt att placera sig på internet, både genom dem 
som länkar till dig och de du själv länkar till: “web sites that link to each other are neighbors, and 
to be linked is to be placed, put in a certain context“. 67 Vidare menar Ladendorf att länkar kan ge 
identitet och auktoritet till webbplatser och att det är ett sätt att knyta värdefulla kontakter. 
Gästböcker och forum knutna till de elektroniska tidningarna och fansinen kan även de erbjuda 

                                                 
64 Wright, F. A. 2001. From Zines to Ezines: Electronic Publishing and the Literary Underground, kap.5 Wright 
kallar kategorierna för the promotional website, the archive website, the online co-publish och the ezine . 
65 Wright, F. A. 2001. From Zines to Ezines: Electronic Publishing and the Literary Underground, kap. 6 
66 Ladendorf, M. 2002. “Cyberzines: Irony and Parody as Strategies in a Feminist Sphere“. Ladendorf använder 
termen grrlzine om både elektroniska tidningar och elektroniska fansin. 
67 Ladendorf, M. 2002. “Cyberzines: Irony and Parody as Strategies in a Feminist Sphere“, s.117 
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platser för nätverksbyggande och kommunikation, men det är upp till läsarna att utnyttja och fylla 
dessa forum. Matthew J. Smith har även han skrivit om nätverk och interaktion hos elektroniska 
fansin i “Strands in the Web: Community-Building Strategies in Online Fanzines“. 68 Förutom 
länkar, som är ett sätt att bygga nätverk mellan elektroniska fansin och andra webbplatser, visar 
Smith hur man som läsare kan interagera med fansinet. Man kan till exempel delta i 
omröstningar, vara med i tävlingar eller bidra med texter eller skicka e-post till fansinet. Dessa 
sätt är inte exklusiva för elektroniskt publicerade fansin, man kan lika gärna anordna en tävling i 
ett pappersfansin, men eftersom det är betydligt enklare och snabbare att göra det på internet 
utnyttjas det mer hos elektroniska fansin. Smith skriver att: “fans can become co-constructors of 
these e-zines, more easily, more economically than possible in print zines.“69 
 
 
 

                                                 
68 Smith, M. J. 1999. “Strands in the Web: Community-Building Strategies in Online Fanzines“. 
69 Smith, M. J. 1999. “Strands in the Web: Community-Building Strategies in Online Fanzines“, s.95 
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3. Resultat 
 
I uppsatsen har jag undersökt fansin i pappersformat och elektroniska fansin, och frågat 
personerna bakom dem liknande frågor, trots att det är en rätt stor skillnad på de praktiska 
förutsättningarna för formaten. Det är intressant att se om det finns några likheter och skillnader 
mellan fansinformerna, förutom de uppenbara som är knutna till formatet man publicerar sig i. 
Många som tidigare har gjort pappersfansin har övergått till att göra elektroniska fansin och har 
därmed tagit med sig den erfarenheten till internet. När det gäller de frågor som rör fansinens 
mening, vad som gör ett fansin bra eller dåligt eller varför man gör ett fansin spelar inte formatet 
särskild stor roll. Det är främst i de praktiska frågorna som rör produktion och distribution som 
skillnaderna blir stora. 
 
Jag har även valt att undersöka innehållsmässigt olika fansin, det vill säga fansin som kan sägas 
tillhöra olika fansintraditioner. Inom dessa traditioner har det utvecklats olika normer för hur ett 
fansin ska se ut eller vad det ska innehålla. Till exempel innehåller seriefansin sällan recensioner 
av andra fansin, något som i musikfansin i det närmaste är ett stående inslag. Med tanke på den 
uttalade friheten att skriva om vad man vill hur man vill inom fansinmediet kan detta verka 
paradoxalt, men man har ofta blivit inskolad på en sorts fansin och det påverkar när man startar 
sitt eget. Därmed är det inte sagt att alla fansin följer dessa normer, men man kan se vissa 
skillnader mellan olika fansintraditioner. 
  
Det finns därmed några skiljelinjer i materialet; den ena är formatet och den andra är den 
ämnesmässiga bundenheten till en viss fansintradition. Trots detta har jag redovisat alla svar 
tillsammans i så hög utsträckning som det går. Förutom svaren på frågeformulären  har jag 
använt mig av andra fansin som bakgrunds- och jämförelsematerial och dessa finns även med i 
resultaten i viss utsträckning. 
 
 
3.1 Att göra ett fansin 
 
I detta kapitel redogör jag för svaren på frågorna som rör produktionen, publiceringen, 
distributionen och marknadsföringen av fansinen. Här ser jag då främst på fansinet som 
publikation och hur fansinmakarna använder sig av internet. 
 
 
3.1.1 Produktion 
 
De fansin som undersökts är gjorda av en eller ett par personer som gör allting själva eller av en 
eller flera redaktörer som tar hjälp av skribenter och illustratörer, alla på ideell basis. De flesta 
använder sig av någon form av datorstödda ordbehandlings- och bildbehandlingsprogram och en 
del använder sig av speciella datorstödda layout eller tidningsprogram för att sammanställa 
fansinet. Hos personerna bakom pappersfansinen gör de flesta ett original med hjälp av dator som 
sedan lämnas till ett tryckeri. Någon använder sig av kopiator för att mångfaldiga fansinet.  
 
De undersökta pappersfansinen har en upplaga som varierar från 30 exemplar för den minsta över 
65, 125, 150, 150-300, 300-400 till 2000 exemplar för den största. Av dem som publicerar sitt 
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fansin elektroniskt uppger fyra stycken hur många besökare per dag som besöker webbplatsen. 
Det varierar från 15-20 träffar/dag över 20-40, 150 till 300-400 träffar/dag. 
 
Fansinskapande skiljer sig ifrån professionellt tidningsskapande bland annat för att det bygger på 
ideellt arbete på fritiden. Detta märks inte minst i utgivningstakten på fansinen; det kan vara 
mycket långt mellan varje nummer, vilket berörts tidigare. “Jag arbetar endast med zinet när jag 
får inspiration vilket göra att det är ganska långt mellan utgivningarna. (vartannat är)[sic!]“ 
skriver en av respondenterna.70 Man gör fansin mestadels för att det är roligt, anser många av 
respondenterna. En fast utgivningstakt kan då förta glädjen och friheten med att göra fansin. “Vi 
brukar aldrig utsätta oss för någon större tidspress – tidningen får bli klar när den är klar helt 
enkelt.“71 Att inte veta när eller ens om nästa nummer kommer är en oundviklig del av fansinen 
och det förstärker även den personliga framtoningen. När utgivningen glesar ut eller upphör är 
det kanske skola, arbete eller familj som tar tid eller så tycker fansinmakaren kanske att det inte 
är lika givande att göra fansinet längre. 
 
Att fansinskapande handlar om frihet att göra vad man vill kan även förklara varför fansin inte 
alltid följer tillvägagångssätt som är normala inom tidningspublicering. Till exempel följer inte 
alltid numreringen av fansin det vanliga mönstret. Första numret av HYLKzine var nummer 42 
och i ledaren skrivs att man ska räkna nedåt så att nästa nummer blir nummer 41.72 Det tionde 
numret av Stardust har fått nummer 99 och i introduktionen skrivs att: “vi kommer fortsätta döpa 
bebisarna [fansinen, min anm.] till nummer vi tycker om. Människan är alldeles för fixerad vid 
siffror.“73 Man kan även helt enkelt sluta numrera fansinen och ge varje nummer ett eget namn. 
Andra saker som kan utmärka fansinet gentemot andra tidningar är inställning till upphovsrätt, 
annonser och layout. En del fansin är upphovsrättsskyddade medan andra uppmuntrar till 
kopiering. 74 En del fansin använder även upphovsrättsskyddade notiser eller bilder från andra 
tidningar utan att ange källa. Hur man ser på annonser är olika för olika fansin. En del fansin tar 
inte in några som helst annonser, vare sig de är kommersiella eller icke-kommersiella, för att visa 
på sitt oberoende. Andra ger annonsplats till icke-kommersiella aktörer som andra fansin, 
skivbolag, serieskolor, etc. Vissa fansin låter även kommersiella aktörer annonsera och får på så 
sätt in pengar till tryckning och andra utgifter. Att ge fansinet en läsarvänlig layout är inte alltid 
högt prioriterat, man gör fansinet för sig själv och inte en snyggt paketerad produkt. Många av 
respondenterna anser dock att en svårläst layout gör ett fansin sämre. Numera finns bra 
layoutprogram och teknik tillgänglig för de flesta människor och det är därmed enklare att göra 
ett snyggt utformat fansin än tidigare.  
 

                                                 
70 Svar på frågeformulär 1.3 
71 Svar på frågeformulär 1.4 
72 HYLKzine nr. 42, s.2 
73 Stardust nr. 99, s.3 
74 Se sidan ur Realies  på s.3 där man från fansinets håll uppmuntrar till kopiering. 
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Sida ur Softglu nr 5.75 
 
Eftersom man inte gör fansin för att tjäna pengar uppstår det sällan en konkurrenssituation mellan 
fansin, istället kan man stötta varandra genom till exempel gratis annonser, vilket också kan ges 
till små skivbolag, webbplatser och andra, för fansinskaparen, betydelsefulla aktörer. 
Elektroniska fansin kan utbyta banners med andra fansin, skivbolag, band etc. Recensioner och 
länkar uppmuntrar läsaren att även läsa andra fansin. På så sätt uppstår det en gemenskap mellan 
fansin och andra relaterade aktörer, som oftast inte finns mellan kommersiella tidningar. 
 
 
3.1.2 Distribution  
 
Eftersom elektroniska fansin använder internet som distributionskanal behandlar detta avsnitt 
endast pappersfansin. För de som sysslar med self-publishing, som fansin, finns ingen tillgänglig 
central distributionskanal och därför måste man i stor utsträckning sköta distributionen själv. Det 
vanligaste sättet att sprida sitt fansin är genom beställningar. Den som vill köpa fansinet tar 
kontakt med fansinmakaren, genom brev, e-post eller annat sätt, och skickar sedan pengar 
och/eller porto i ett brev eller sätter in motsvarande summa på fansinmakarens konto. Sedan får 
man fansinet med posten i brevlådan. Det är en form av postorder som även små bokförlag eller 
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skivbolag ägnar sig åt. Ett annat sätt är att byta sitt fansin mot någon annans fansin eller skicka 
det (gratis) till andra fansin för recension. En del byter även sitt fansin mot skivor. Distributionen 
sker dock även genom en del mer traditionella former. Många säljer sitt fansin på kommission 
genom specialaffärer, till exempel vissa musik- eller serieaffärer eller supporter- och 
souvenirbutiker när det gäller sportfansin. En del har försäljning vid olika tillställningar som 
konvent, konserter, matcher eller festivaler beroende på ämnestillhörighet. En respondent uppger 
att det finns möjlighet att prenumerera på fansinet. Det har även utvecklats särskilda 
distributions- och försäljningskanaler för underground- eller alternativscenen som kallas för 
distro. En distro är en marknadsplats och ett forum för ung oetablerad produktion, där man säljer 
egenproducerade varor som fansin, skivor, smycken etc. Det finns många distron på internet men 
det ordnas även sammankomster där man träffas och säljer sina varor. I samband med sådana 
distron är det ofta konserter, filmvisningar och andra uppträdanden. På Kulturhuset i Stockholm 
har man sedan 1999 ordnat distro och man försöker hålla en varje månad. 76 Även i andra städer 
som Malmö, Göteborg och Helsingborg anordnas det distron. Två av respondenterna säljer sitt 
fansin genom distron och en som tidigare gjorde pappersfansin men som nu gör ett elektroniskt 
fansin brukade också göra det.  
 
 
3.1.3 Att publicera fansinet på internet 
 
När man väljer att publicera fansinet på internet istället för i pappersformat blir hela internet 
distributionskanal. Fem av undersökningens tio elektroniska fansin publiceras i Portable 
Document File-format (PDF), ett format vilket visar elektroniska dokument som de skulle se ut i 
tryck med framsida, sidnumrering etc. Man behåller då mer karaktären av ett pappersfansin i och 
med att man samlar ihop material och skriver ett nummer av fansinet som sedan publiceras som 
en enhet som inte ändras på. Ett fansin i undersökningen skickas till prenumeranter som 
pappersfansin med posten, men läggs samtidigt ut på internet som en PDF-fil som vem som helst 
kan ladda ner och kanske skriva ut, och hamnar därmed inom Wrights tredje kategori; den 
elektroniska samutgåvan. Ett fansin i PDF- format har en webbplats som fansinet laddas ner ifrån 
och på denna webbplats kan det finnas andra saker som inte platsar i själva fansinet. Man kan där 
informera om fansinet, nyheter, hur man kommer i kontakt med personen/personerna bakom 
fansinet, lista länkar, visa index över recensioner, artiklar eller intervjuer i fansinet, ha 
omröstningar och låta läsarna skriva inlägg i en gästbok eller ett forum. På liknande sätt fungerar 
både webbplatser till pappersfansin och de elektroniska fansin som inte publiceras som i PDF-
format utan som en webbplats. För ett elektroniskt fansin i PDF-format kan man säga att 
webbplatsen fungerar enligt Wrights två första kategorier som marknadsföring och arkiv medan 
själva PDF-filen är det elektroniska fansinet. Enligt Wright visar PDF- formatet tydligt hur 
samverkan mellan traditionellt tryckta fansin och elektroniska fansin sker och att de olika 
formaten inte utesluter varandra.77 I de fansin som publiceras i PDF-format har man försökt 
kombinera internets fördelar med det tryckta fansinets möjligheter. Lucas Magnusson, en av 
redaktörerna till Alter Ego, ett elektroniskt fansin som publiceras i PDF-format, skriver i 
inledningen till det första numret om formatets fördelar: 
 

                                                 
76 Distro Stockholm. http://www.distro.nu/ [2004-03-14] 
77 Wright, F. A. 2001. From Zines to Ezines: Electronic Publishing and the Literary Underground, kap.5 
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Så därför har vi valt att kombinera det bästa av två världar: Internets distributionskapacitet med 
pappersfansinets närvarokänsla och uttrycksmöjligheter. Resultatet blir ett färdigdesignat fansin 
som ni kan njuta av att läsa och vi kan njuta av att producera, som sprids gratis och obegränsat 
över Internet och via andra digitala medier. ... Som läsare kan ni själv bestämma om ni vill läsa 
Alter Ego på skärmen, eller om ni vill skriva ut sidorna och häfta ihop dem.78 

 
Av de tio elektroniska fansinen i undersökningen har personen/personerna bakom åtta av dem 
tidigare gjort pappersfansin. Fem av de elektroniska fansinen publicerades tidigare i 
pappersformat, men har övergått till att publiceras på internet, medan fem startades som 
elektroniska fansin från början. När jag tidigare i undersökningen skickat brev till vad jag tror är 
ett aktivt pappersfansin, genom att ha läst på den tillhörande webbplatsen, har det ibland i svaren 
visat sig att man helt övergått till internet, även om det inte synts på webbplatsen. Ofta kan man 
fortfarande beställa tidigare nummer av pappersversionen, men allt nytt som produceras 
publiceras på webbplatsen. Övergången från pappersformat till elektroniskt format kan då ske 
ganska odramatiskt. Alla går dock inte från att göra pappersfansin till att göra elektroniska fansin, 
man kan lika gärna göra tvärtom. En av respondenterna svarar på frågan om man gjort fansin i 
pappersformat att: “nej, men jag strävar därefter.“79 
 
 
3.1.4 Fördelar och nackdelar med elektronisk publicering 
 
Elektroniska fansin använder internet som distributionskanal och har därför möjlighet att nå ut till 
betydligt fler läsare. Det är också ett av de främsta skälen som respondenterna anger till varför 
man har valt att publicera sitt fansin elektroniskt. 
 

Igentligen [sic!] tycker jag bättre om papperstidningar, men genomslagskraften på nätet är så 
extremt mycket större. Pappersupplagorna låg på några 100 ex. som såldes på ett par månader. 
På nätet har jag lika många läsare på en eller två dar. Man täcker också hela världen och får 
läsare som normalt aldrig skulle köpa ett fanzine.80 

 
Den potentiella läsarskaran ökar betydligt i och med en elektronisk publicering, men det betyder 
inte alltid att alla som är inne på webbplatsen stannar länge. En av respondenterna funderar över 
detta: 
 

Fanzinet når ut bättre via webben, men å andra sidan läser inte lika många hela fanzinet, till 
skillnad från om det dimper ner i brevlådan. Så skillnaden är kanske inte så stor vad gäller 
antalet läsare.81 

 
I och för sig kan man inte vara helt säker på om läsaren läser allt i ett pappersfansin heller, men 
om man har ansträngt sig att beställa och betala för det har man kanske större motivation att läsa 
det än om man på måfå klickat sig fram till ett elektroniskt fansin på internet. Att ett elektroniskt 
fansin genom internet når ut till läsare över hela världen märks även på att en del av dem skrivs 
på svenska och engelska eller endast på engelska. Samtliga pappersfansin i undersökningen 
skrivs däremot på svenska. Ett annat skäl som anges till varför man valt att publicera sig 
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elektroniskt är att det är billigare än att göra ett pappersfansin. Fansinmakaren undviker tryck- 
eller kopieringskostnaden, som är en av de största utgifterna med att göra ett fansin, och även om 
kostnaden för ett pappersfansin är låg för läsaren blir den i praktiken ännu lägre för ett 
elektroniskt fansin i och med att man kan använda internet gratis på till exempel skolor och 
bibliotek.  
 
Andra fördelar med att publicera fansinet elektroniskt som respondenterna anger är att det är 
enklare och tidsmässigt mindre krävande och att formen på fansinet inte är lika begränsad. “Vid 
pappersfansin finns det en förväntan på att ‘så här ska det se ut’, jag vill hellre gå min egen väg 
på nätet och exprimentera [sic!] fram en form man gillar att arbeta med“ skriver en respondent.82 
Trots att man valt att göra ett elektroniskt fansin skriver flera av respondenterna att de egentligen 
föredrar pappersfansin, men att fördelarna som den elektroniska publiceringen ger överväger 
detta. Även om det är enklare att bara uppdatera en webbplats än att sammanställa och trycka upp 
ett pappersfansin är det många elektroniska fansin som också uppdateras sporadiskt och precis 
som med pappersfansin är det många som håller på ett tag och sedan dör intresset. Som negativa 
aspekter med elektroniska fansin nämner man att det är jobbigt att läsa längre texter på en 
bildskärm och att serier inte gör sig bra i elektroniskt format. En av respondenterna tycker att de 
“elektroniska fanzinen bildar ett ‘gytter’ som istället för att öka mångfalden av fanzines bara blir 
en del av det anonyma mediebruset“.83 Ett elektroniskt fansin kan vara mer anonymt än ett 
pappersfansin och det kan förlora vissa karaktärsdrag. 
 

Pappersfanzines är en helt annan sak, det är inte bara ett fanzine man skriver utan man byter det 
mot andra fanzines och träffar nya människor och nytt folk. Framför allt är det något fysiskt 
man kan hålla i, någonting jag fortfarande anser är pappersfanzinets stora fördel.84  

 
Att ett elektroniskt fansin inte är ett fysiskt objekt som man kan känna på och ta med sig och läsa 
på valfri plats tycker många är en nackdel, men en del hoppas att läsaren skriver ut delar av eller 
hela fansinet och därmed ger det fysisk form. Men, som en av respondenterna uttrycker det: 
“hellre ett elektroniskt fansin än inget alls“. 85 
 
 
3.1.5 Marknadsföring och webbplatsens betydelse 
 
Betydelsen av att synliggöra sitt fansin för tänkta läsare är stor även om man inte har en budget 
som tillåter marknadsföring i stor skala. Det vanligaste sättet för ett pappersfansin att synas i 
andra fansin är genom recensioner. Internet har på senare tid kommit att spela en betydande roll 
för marknadsföringen av både pappersfansin och, förstås, elektroniska fansin. Internet är ett 
billigt sätt att nå ut till många människor och många utnyttjar dess möjligheter. Jag kommer här i 
första hand diskutera webbplatsens betydelse för pappersfansin, då jag berört dess betydelse för 
elektroniska fansin tidigare. I mångt och mycket är webbplatsens betydelse densamma för ett 
elektroniskt fansin som för ett pappersfansin. Ett pappersfansin kan dock välja att inte ha en 
webbplats medan ett elektroniskt fansin existerar just genom webbplatsen och därmed uppstår 
vissa grundläggande skillnader. Samtidigt sker det en samverkan mellan formaten; elektroniska 
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fansin kan recensera och länka till pappersfansin på sin webbplats, lika gärna som ett 
pappersfansin kan recensera ett elektroniskt fansin och på en eventuell webbplats länka till dem. 
 
Av de åtta pappersfansinen i undersökningen har fem av dem en webbplats knuten till fansinet. 
Man använder webbplatsen främst till att informera om fansinet, hur man får tag på det, pris etc., 
och till att publicera gamla utgångna nummer helt eller delvis, men även till att publicera nytt 
material. “I och med att utgivningstakten på mitt fanzine är allt annat än frekvent så används 
hemsidan också till publicering av aktuellt recensioner, nyheter osv.“ skriver en respondent.86 Av 
de tre som inte har någon webbplats uppger en att det finns planer på att starta en och en har en 
webbplats för att lägga upp bilder men som ej är relaterad till fansinet. Men skriver samme 
respondent: “Hade jag skaffat den sidan tidigare så kanske jag aldrig börjat med tryckt 
fansin…eller, joo, det hade jag kanske gjort.“87 I och med att användandet av datorer och internet 
numera är så pass utbrett i samhället betyder en webbplats mycket. Webbplatsen sprider 
information om fansinet till en stor potentiell läsarskara och det blir enklare för oinvigda personer 
att ta del av och lära känna fansinen. Av de fem webbplatser som är knutna till pappersfansinen i 
undersökningen är en för tillfället inte tillgänglig och en är endast till för marknadsföring. Tre av 
webbplatserna fungerar enligt Wrights andra kategori; webbplatsen används till marknadsföring 
och som arkiv. De fyra tillgängliga webbplatserna används alla till att informera om hur och var 
man kan få tag i fansinet, eventuella försäljare, adresser, e-postadresser och någon har till och 
med lagt ut telefonnummer. De tre webbplatser som även fungerar som arkiv har lagt ut 
recensioner, intervjuer och artiklar som tidigare varit med i fansinet, ibland med hänvisning till 
vilket nummer de först publicerades i. En av webbplatserna publicerar även nytt material, vilket 
framgår av citatet ovan, och får då nästan karaktären av ett elektroniskt fansin. Om det fortsätter 
och utökas kan det vara en steg på vägen från ett fansin i pappersformat till ett renodlat 
elektroniskt fansin . Andra inslag på webbplatserna är till exempel bilder och musikfiler i mp3-
format. En webbplats är också en plats där kommunikation kan uppstå, om det finns en gästbok 
eller ett forum där besökaren kan skriva inlägg, vilket både Ladendorf och Smith påpeka t.88 Tre 
av webbplatserna har gästböcker och de är dessutom aktiva, vilket inte alltid är fallet. Det är 
mycket upp till besökarna huruvida en gästbok är aktiv eller inte. Gästböckerna kan fungera mer 
som informationsspridare, där man skriver inlägg och gör reklam för spelningar, webbplatser, nya 
skivor, fansin, internetaffärer etc., än som rena diskussionsforum. En av respondenterna noterar 
gästböckernas potential som reklampelare och skriver att: “Jag tror man tjänar mycket på att 
skriva i alla gästböcker på nätet, men samtidigt är det lite respektlöst mot 
gästboksinnehavaren.“89 
 
Även om man inte har en webbplats knuten till pappersfansinet kan man utnyttja internets 
möjligheter. Till exempel kan en e-postadress underlätta kontakten mellan läsare och fansin. I 
annonser om eller recensioner av fansin uppger man ofta en e-postadress eller en webbplatsadress 
som kontaktsätt. Personerna bakom både pappersfansin och elektroniska fansin använder också 
internet till att skriva om sitt fansin i diskussionsforum och gästböcker, för att på så sätt 
uppmärksamma det. Andra sätt att synliggöra sitt fansin är genom reklamlappar (flyers), vänner 
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och bekanta, annonser i andra fansin, registrering i sökmotorer och e-postlistor. Det bästa sättet 
för ett pappersfansin att få uppmärksamhet är att byta eller skicka recensionsexemplar till andra 
fansin. Men det finns även mer otraditionella sätt att marknadsföra fansinet; under hösten 2003 
såg jag en uppklistrad reklamaffisch för ett releaseparty för det nya numret av ett fansin. 
 
 
3.2 Varför gör man ett fansin 
 
I följande kapitel redovisar jag svaren på frågorna om varför man börjat göra fansin, fansinets 
mening och syn på etablerad media och behandlar då främst fansinet som social och kulturell 
produkt. 
 
 
3.2.1 Att börja och fortsätta 
 
“Redaktionell design och skrivande har alltid legat mig varmt om hjärtat, och detta kombinerat 
med rollspelshobbyn och en levande spelfansinkultur inspirerade mig att starta mitt eget 
fansin.“90 I och med att fansinet är en personlig uttrycksform finns det många olika orsaker till 
varför man börjar göra fansin. Citatet ovan sammanfattar dock de oftast återkommande 
anledningarna till varför man startar ett fansin; ett stort intresse och engagemang i något, en vilja 
att uttrycka sig och synas samt vetskapen om att fansin utgör en plats där detta kan kombineras. 
Att ha kännedom om fansin är en viktig del i varför man börjar göra fansin. Fansinet blir till ett 
verktyg som ligger inom räckhåll eftersom det inte krävs någon erfarenhet, utbildning eller några 
stora ekonomiska investeringar, utan det enda som krävs är engagemang och vilja. Att detta är 
särskilt lockande och attraktivt för ungdomar som ännu inte hunnit etablera sig i samhället är inte 
underligt. De flesta av respondenterna har också börjat göra fansin i tonåren eller i början av 
tjugoårsåldern. Två av respondenterna uppger att de har börjat göra fansin som projekt i skolan. 
En av respondenterna skriver så här om starten på fansinskapandet: 
 

När jag började umgås med tanken på att ge ut en tidning så var det främst idén med att ge ut 
något som tilltalade mig. Att synas. Och så enkelheten, att bara kopiera upp en bunt tidningar på 
Fars arbetsplats, vika och häfta, och så vips, var den klar. Vad jag sedan fyllde tidningen med 
var inte så viktigt, bara  att det fanns någon slags färdig modell för hur den skulle se ut och 
spridas.91 

 
Innehållet i fansinet är inte alltid så viktigt utan det är känslan av att man gör någonting som är 
mer betydelsefull. 
 
“Själv hade jag redan ett intresse av att skriva, men rent generellt handlade det då också om att ge 
någonting tillbaka till scenen […] och göra någonting själv, visa att det går.“92 Att ge någonting 
tillbaka och på så sätt bli delaktig i “scenen“, om det nu är sport, musik, serier eller vad som 
helst, är viktigt för många. En respondent skriver att han/hon: “spelade inte själv i något band 
men ville bidra med något.“93 Vi kan här se likheter med den personliga delaktigheten i 
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populärkulturella företeelser som Fiske och Jenkins beskrivit. De tre olika sorternas produktivitet 
som publik och fans skapar enligt Fiske kan överföras till fans och anhängare till andra 
kulturprodukter än de lättillgängliga populärkulturella produkterna. I olika subkulturer kan 
individer hitta andra sätt att förhålla sig till eller förklara samhället, vilket utmärker den 
semiotiska produktiviteten. I många subkulturer spelar ofta klädseln och utseendet en stor roll för 
att markera vilken subkultur du tillhör. Symboler och uttryck blir också viktiga för att visa detta, 
både för att hitta likasinnade och för att skilja ut sig från mängden. Detta liknar den uttryckande 
produktiviteten vilken Fiske beskriver. Det finns också en textuell produktivitet bland annat i 
form av fansinet. Skillnaden ligger i att man inte skapar nya kontrakulturella innebörder ur en 
massproducerad text utan att de kontrakulturella innebörderna redan existerar i scenen eller 
subkulturen och diskuteras eller befästs i fansinet.  
 
Lika mycket som populärkulturella yttringar behöver publik och fans behöver den alternativa 
kulturen det också. Den väsentliga skillnaden ligger i att de som nyttjar kulturen till större del är 
delaktiga i produktionen av den och att gapet mellan dem som utför och dem som nyttjar inte är 
lika stort som för populärkulturella företeelser. Det finns dock en viss skillnad i möjligheten att 
delta beroende på vilken subkultur fansinet hör hemma i. För personerna bakom ett sportfansin är 
det inte lika enkelt att delta aktivt i produceringen av kulturen som för ett punkfansin, om man nu 
inte skriver om idrott på amatörnivå. Det är även skillnad på fansinet som informationsspridare 
för en subkultur som inte har andra kanaler att nå ut med och som tas upp marginellt i massmedia 
och på fansinet som informationsspridare för en företeelse som tas upp i media men där det inte 
görs på ett tillfredsställande sätt för publiken eller fansen.  
 
Delaktighet är viktigt för den person som gör det men också för scenen som helhet. Det gäller 
särskilt för marginaliserade intressen som sällan tas upp i massmedia, och som när de gör det 
sällan beskrivs på ett insatt och djupgående sätt. Då måste man skapa sina egna kanaler för att 
sprida information och kunskap och det är här fansinet spelar en stor roll. En respondent menar 
att: “de [fansinen, min anm.] är nödvändiga för undergroundkulturens fortlevnad mycket på 
grund av att massmedia sällan uppmärksammar subkulturer.“94 Detta är en åsikt som återkommer 
särskilt hos dem som gör musikfansin. “Det är viktigt för den mindre kommersiella musikscenen 
att ha fanzinemakare som tipsar, tycker och inspirerar. Inga fanzine skulle sånär innebära en 
säker död för underground/hardcorescenen.“95 Det är då lätt att se vad Duncombe menar med att 
fansinet kan ses som en institution som sprider information och knyter samman människor inom 
särskilda subkulturer. 
 
 
3.2.2 Hur man förhåller sig utåt 
 
I min undersökning har jag, som tidigare nämnts, använt mig av ämnesmässigt olika fansin. För 
att få en inblick i hur utbrett det är att man läser, eller inte läser, andra sorters fansin ställde jag 
frågan om man läser andra fansin och i så fall vilken sort. Samtliga respondenter uppger att de 
läser andra fansin inom det ämnesområde som de själva verkar, vilket nästan kan ses som 
självklart. Ungefär hälften uppger att de i större eller mindre utsträckning även läser andra sorters 
fansin, medan de övriga endast läser fansin inom sitt eget ämnesområde. Den genre som de flesta 

                                                 
94 Svar på frågeformulär 1.3 
95 Svar på frågeformulär 2.7 
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läser är musikfansin, vilket också är den största gruppen representerad i undersökningen. Nästan 
hälften av respondenterna uppger att de inte läser fansin utanför sitt område. Vad detta beror på 
kan ha olika orsaker, men det kan vara så att man är intresserad just av det ämne som fansinet 
behandlar och kanske inte av fansin i sig. 
 
I respondenternas svar på vad som är meningen med fansin kan man urskilja två olika nivåer. En 
nivå är den personliga, vad man själv får ut av att göra ett fansin, till exempel att göra något kul 
och kreativt, dela med sig av åsikter och tankar, skriva av sig, få uppskattning, bekräfta sig själv, 
hamna på gästlisto r och få gratis skivor, nå ut till likasinnade och knyta kontakter. “Att man gör 
nåt som man själv tycker är roligt och meningsfullt, på sina egna villkor, utan att kompromissa“ 
skriver en av respondenterna.96 Den andra nivån är vilken betydelse fansinet som uttrycksform 
har i sig. Att fansinet kan informera, underhålla, provocera fram debatt, att man kan nå ut med ett 
budskap till en publik, visa en annan bild av företeelser än vanliga tidningar gör, att ge röst åt 
sådant som inte ges utrymme i etablerad media är åsikter som framförts. En del anser att man i 
fansinet kan få en mer djupgående och ärligare bild av något än vad som brukar visas i etablerade 
medier. Eftersom fansinet ofta riktar sig till en mindre grupp som är väl insatt i ett ämne kan man 
använda fackspråk och termer utan att behöva förklara vad de betyder. Ett av sportfansinen 
uttrycker vad man tycker är viktigt med fansin så här, vilket stämmer väl överens med Haynes 
teori om fotbollsfansin: 
 

Dessutom att visa sporten ur en supporters synvinkel och inte bara ur en journalist synvinkel 
som annars är den enda bild den stora massan får. I stort sett tror jag det handlar om att något så 
slitet som uttrycket ‘den lilla mannens röst’. I ett fanzines är det gräsrötterna, vi fans, som får 
uttrycka oss om vad som händer i den aktuella klubben (eller vad det nu handlar om).97 

 
Hur man ser på sitt fansinskapande i jämförelse med etablerade medier skiljer sig mycket åt 
mellan respondenterna. Vissa har inte funderat över det så mycket utan gör mest fansin för att det 
är kul, en del ser fansinet enbart som ett personligt projekt medan andra har en tydlig 
motståndspunkt. En respondent skriver att: “Fanzine är de unga och ekonomiskt begränsades sätt 
att uttrycka sig. De är ... viktiga för mångt och många då alternativen blir färre och färre i dagens 
vinklade skitmedia.“98 En av respondenterna anser att först måste fansinet bli ett alternativ till den 
etablerade kulturen för att sedan kunna ta makten över den och fortsätter: “Skulle jag kunna så 
skulle [fansinet, min anm.] komma upp tillsammans med DN varje dag. Att inte ha det målet är 
bakåtsträvande och kommer bara resultera i att rörelsen dör ut alternativt blir en sekt som tillslut 
också dukar under.“99 Samma respondent har därför valt att göra ett elektroniskt fansin för att 
kunna nå ut till så många som möjligt. Här ser vi en tydligt politisk intention i fansinskapandet, 
men det finns också den motsatta inställningen till varför man gör fansin: 
 

För mig är fansin ett personligt projekt som drivs utan hänsyn till en större mediabild/kultur. 
Det är inte en politisk handling (“fight the power“) eller liknande utan resultatet av en lust att 
skapa och designa något nytt, och få uppskattning för det, med de medel jag har till 
förfogande.100 

 
                                                 
96 Svar på frågeformulär 2.9 
97 Svar på frågeformulär 2.6 
98 Svar på frågeformulär 2.7 
99 Svar på frågeformulär 2.4 
100 Svar på frågeformulär 2.2 
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En av respondenterna skriver till och med att: “jag struntar faktiskt i om ingen läser mina 
fanzines“. 101 Jag vill ändå hävda att även om man inte har en politisk intention med sitt fansin är 
själva fansinet som uttrycksform demokratiskt och på så sätt även politiskt. Det finns en djupt 
personlig dimension av fansin då det är ett resultat av kompromisslöst ideellt arbete, som måste 
bygga på intresse och engagemang, men eftersom själva fansinet riktar sig utåt mot en publik 
med ett budskap (politiskt eller inte) och på så sätt skapar en egen medieröst och tar del av den 
offentliga debatten har slutprodukten en demokratisk och kanske politisk karaktär. Även om 
fansin som uttrycksform har en klart demokratisk innebörd i och med att det kan ge en röst till 
marginaliserade grupper eller intressen, betyder inte det att alla fansin är uttryckligen politiska 
eller att personen bakom fansinet har en politisk agenda. Duncombe menar att fansinets största 
politiska potential mer ligger i dess roll som bärare av ett personligt uttryck och den 
kommunikation mellan individer som uppstår runt dem, än i det egentliga innehållet. Den 
innehållsmässigt samhällskritiska och ibland  politiska graden i fansinen beror till viss del även 
på ämnestillhörighet, där till exempel ett punkfansin oftast är mer kontrakulturellt än ett 
seriefansin. 
 
Fansin verkar inte bara som motstånd eller alternativ till etablerad media, fansin kan även fungera 
som plantskola för framtida mediearbetare. Att göra ett fansin i ungdomen kan vara ett sätt att 
lära sig branschen och att få in en fot hos etablerade och/eller kommersiella medieföretag. Till 
exempel handlar ett seriefansin mer om att få ut sin serie och fungerar nästan på samma sätt som 
en demo för ett band gör; det är ett sätt att få ut sina alster innan någon annan vill ge ut dem.102 
Många idag etablerade serietecknare har börjat sin bana med att göra fansin. En av 
respondenterna har uppmärksammat fansinens dubbla karaktär av att dels vara motsatsen till 
kommersiella produkter, men även att själva fansinskapandet på en nivå inte är särskilt radikalt 
eller kontrakulturellt: 
 

Att göra ett fanzine är i flera avseenden en egoistisk handling på så vis att det handlar om att 
göra en produkt för att marknadsföra sig själv (även om det inte handlar om att tjäna pengar). 
En slags entreprenör- och företagarmentalitet som är utmärkande i dagens kapitalistiska 
samhälle.103 

 
 
3.3 Avslutande synpunkter 
 
Fansin är ett komplext begrepp och det finns en stor mångfald inom fansinscenen med flera olika 
varianter av fansin. Det är den som står bakom fansinet som bestämmer hur det ska se ut, vad det 
ska innehålla och hur det ska utföras. Därför får fansinet en djupt personlig prägel. Det är 
resultatet av någon eller några personers engagemang och vilja att skapa något eget. Trots att det 
finns många skillnader mellan olika fansin kan man ändå se återkommande karaktärsdrag hos 
dem. Som publikation utmärker sig fansinet främst av sin enkelhet. Med enkelhet menar jag inte 
att fansinet är kvalitetsmässigt sämre utan snarare att det ideella arbetet och den minimala budget 
som de flesta fansin produceras på också påverkar utseende och innehåll. Att inte ha pengar till 
att trycka upp fansinet på bästa sätt, med mycket bilder eller färg, eller ens inte ha råd att trycka 
                                                 
101 Svar på frågeformulär 2.5 
102 Demo är en förkortning av demonstration och avser egeninspelade kassetband eller cd-skivor som säljs av bandet 
själva och skickas till skivbolag. 
103 Svar på frågeformulär 1.8 
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det alls utan kopiera upp det, ger fansinet ett särskilt utseende. Med enkelhet menar jag inte heller 
att det är ett lätt arbete för den som gör ett fansin, det tar sin tid och energi. Det är i jämförelse 
med en etablerad tidning eller tidskrift som fansinet är enkelt. Att vilja uttrycka sig och sina 
åsikter och därför bestämma sig för göra ett fansin ligger inom räckhåll för betydligt fler 
människor än att göra det professionellt. Det är man själv som bestämmer nivån och karaktären 
på det man vill göra och däri ligger enkelheten. Enkelheten ger en tillgänglighet. Sett ur ett 
läsarperspektiv är fansinet däremot långt ifrån lättillgängligt för de flesta människor på grund av 
att det inte ingår i de vanliga distributionskanalerna för media. Det kan vara svårt att höras eller 
synas i mediebruset utan kostsam marknadsföring, vilket leder till att små oberoende aktörer ofta 
överröstas av stora mediekonglomerat. Men det hör även till fansinens styrka att de är små och 
ibland osynliga för allmänhetens ögon. Det ger fansinet trovärdighet och äkthet. Att göra ett 
fansin är först och främst ett personligt ställningstagande. Man har ett stort intresse och 
engagemang i något och vill genom fansinet förmedla detta, och sin del i det, till andra. Om man 
ser till läsarperspektivet fungerar fansinet likadant som annan media. Genom fansinet kan läsaren 
få information, underhållning, diskussioner och debatt. Hos de elektroniska fansinen ser man inte 
den tydliga skillnad i utseende (och budget) som man gör på pappersfansinen eftersom det är 
mycket billigare att göra en webbplats som ser professionellt konstruerad ut. Med internet har det 
även blivit vanligare att privatpersoner publicerar egna alster. Där har just tillgängligheten öppnat 
upp för fler människor att uttrycka sig och sina tankar utåt, mot en publik, mot en läsare. Fansinet 
är ett sätt bland andra att göra sin röst hörd och som ger en plats för eget kreativt skapande.  
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4. Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka fansinet både som publikation och som social och 
kulturell produkt. Då fansinet på senare tid även dykt upp i elektroniskt format ska även internets 
påverkan på fansinen undersökas. För att kunna göra det ställde jag frågorna: 
 

• Vad är det som utmärker fansinet som publikation? Vad karaktäriserar ett fansin i fråga 
om produktion, publicering, distribution och marknadsföring?  

 
• Vad är det som utmärker fansinet som social och kulturell produkt? Vilka mål och motiv 

kan finnas hos dem som gör fansin?  
 

• Hur använder fansinmakarna sig av internet? Vilka är skillnaderna och likheterna i detta 
avseende mellan pappersfansin och elektroniska fansin? 

 
För att kunna besvara frågeställningarna har jag använt ett frågeformulär med öppna frågor som 
personerna bakom 18 fansin svarat på. Jag har även undersökt andra fansin än de som 
respondenterna publicerar. Urvalet innehåller ämnesmässigt olika fansin i både elektroniskt 
format och pappersformat. Dessutom ingår webbplatser knutna till fansin i materialet. Teorier om 
subkulturer och fansinet inom cultural studies och medie- och kommunikationsvetenskap har 
fungerat som teoretiskt utgångspunkt för uppsatsen. Dessa inbegriper teorier om fansinet som en 
textprodukt i en fankultur, fansinet som del i en kulturell motståndsrörelse och teorier om fansinet 
i elektronisk form. 
 
Alla fansin i undersökningen sammanställs med hjälp av datorstödda ord- och 
bildbehandlingsprogram, en del av dem med mer avancerade layoutprogram. Eftersom fansinet 
görs ideellt på fansinmakarnas fritid har det ofta en oregelbunden utgivning, det kan också vara 
långt mellan utgivningarna eller uppdateringarna. Synen på upphovsrätt, numrering, annonser och 
layout är hos en del fansin annorlunda än för professionella publikationer. Distributionen för 
främst pappersfansin är en aspekt som urskiljer fansinet som publikation. Pappersfansinen i 
undersökningen distribueras genom beställningar från fansinmakaren, kommissionsförsäljning i 
specialbutiker, byten med andra fansin eller andra produkter, egen försäljning på olika 
tillställningar och distron. De elektroniska fansinen distribueras via internet. Alla respondenter 
marknadsför sitt fansin på ett eller annat sätt. Marknadsföringen sker med hjälp av reklamlappar 
(flyers), annonser i andra fansin, mun mot munmetoden, sökmotorregistrering, genom att skicka 
recensionsexemplar till andra fansin eller genom internet. Internet används i 
marknadsföringssyfte till att skriva inlägg om fansinet i gästböcker och andra forum, e-postlistor 
eller genom att ha en webbplats knuten till fansinet. Webbplatsen används till mer än 
marknadsföring. Förutom att informera om fansinet används webbplatsen till att lägga upp 
material ur äldre fansin, som artiklar, recensioner och intervjuer, publicera nyheter, mp3- filer, 
bilder, omröstningar och länka till fansin och andra webbplatser av intresse. Har man en gästbok 
eller ett forum till vilken läsaren kan skriva inlägg får man en plats där läsarna kan kommunicera 
med varandra och med fansinmakaren. Dessa forum fungerar också som informationsspridare om 
andra relaterade händelser, webbplatser och produkter. För ett elektroniskt fansin fungerar 
webbplatsen på samma sätt som beskrivet ovan, förutom att webbplatsen endera är fansinet eller 
den enda plats där fansinet publiceras beroende på om det publiceras i PDF- format eller inte. 
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De flesta av respondenterna i undersökningen har varit intresserade och/eller engagerade i en 
subkultur där fansin ingår. Man har läst fansin, blivit nyfiken på att göra ett själv och sedan 
provat på. Fansinen kan vara ett alternativ eller ett komplement till den offentliga och ibland 
kommersiella medieproduktionen. De flesta anser att de gör fansin för att det är kul, men även för 
att få uppskattning och bekräftelse och för att pröva sin förmåga. Att genom sitt fansin bli 
delaktig i och ge någonting tillbaka till en scen eller en subkultur är också viktigt. Man ser 
fansinet som ett sätt att kunna roa, informera, väcka känslor och skapa debatt hos en publik och 
att nå ut med ett budskap. Fansinet kan visa en annan bild än de etablerade medierna gör av olika 
företeelser och ge marginaliserade grupper och intres sen en möjlighet att göra sig hörda. För en 
del är det en politisk handling att ge ut sitt fansin medan andra anser att fansinet endast är ett 
personligt projekt. Vare sig man har en politisk agenda eller inte innehåller fansin både en 
personlig dimension och en demokratisk dimension på så sätt att en eller flera individer själva 
skapar en kanal vilken man kan uttrycka sig genom utan att kompromissa med en redaktör eller 
kommersiella intressen. Man saknar ett forum för sitt intresse och engagemang och skapar ett 
eget genom fansinet istället för att vänta på att någon annan gör det. Fansin har i viss mån en 
dubbel karaktär både då de är ett fristående alternativ till etablerad media men även kan fungera 
som plantskola för personer som senare vill jobba inom etablerade medier. 
 
Internet har blivit ett viktigt verktyg både för pappersfansin och elektroniska fansin. Som Wright 
påpekar handlar det inte om en dikotomi där de olika formaten existerar i åtskilda system. Ett 
pappersfansin kan använda sig av it-tekniken på en rad olika sätt. Man kan ha en webbplats 
knuten till fansinet och om man inte har det har de flesta ändå en e-postadress som underlättar 
kommunikationen mellan läsare och den som gör fansinet. Ett elektroniskt fansin använder sig av 
samma verktyg som pappersfansinet gör på sin webbplats. En del elektroniska fansin är 
publicerade i PDF-format, där fansinet kan laddas ned från en webbplats. Som för ett 
pappersfansin blir webbplatsen för dessa fansin en plats där man kan publicera sådant som 
hamnar utanför själva fansinet. Eftersom PDF-formatet publiceras som en enhet med nummer 
och sidnumrering liknar det mer en tryckt publikation och är utskriftsvänligt. Internet har också 
blivit användbart i marknadsföringen av fansin, bland annat genom nyss nämnda webbplatser 
men även genom gästböcker, diskussionsforum och länkar. Det är inte så stor skillnad på 
elektroniska fansin och pappersfansin om man ser till funktion, bara att det sker i ett annat format 
och därmed på ett lite annorlunda sätt. Både pappersfansin och elektroniska fansin möjliggör och 
underlättar kommunikationen mellan människor med liknande intressen som ibland är 
geografiskt spridda. I första hand har internet medfört att det är enklare att nå ut till fler 
människor. Det är också den främsta anledningen till varför man valt att publicera sitt fansin 
elektroniskt bland respondenterna. Andra orsaker till elektronisk publicering är att det är enklare 
och billigare att göra ett fansin i det formatet. Trots detta anser flera av respondenterna att de 
egentligen föredrar pappersfansin, men att fördelarna med den elektroniska publiceringen 
överväger nackdelarna. Att fansinet förlorar sin fysiska form som ett flyttbart objekt nämns som 
nackdelar med elektronisk publicering, samt att det är svårare att läsa längre texter på en 
dataskärm. Läsaren kan genom att skriva ut hela eller delar av fansinet själv ge det fysisk form, 
vilket några av respondenterna hoppas att de gör. De elektroniska fansin som publiceras i PDF-
format uppmuntrar särskilt till detta. 
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4.1 Tankar om fortsatt forskning: organisationers betydelse 
 
En aspekt som skulle vara intressant att undersöka närmare är hur olika organisationer och 
paraplyorganisationer samverkar med fansinskapare och hur de hjälper till att uppmärksamma 
fansinet både inom subkulturerna och utåt. Det skulle vara intressant att undersöka hur mycket 
samarbete det finns mellan fansinskapare och dessa aktörer. Eftersom detta var något jag började 
fundera på längre in i min egen undersökning ställde jag ingen specifik fråga som handlade om 
det, men en del av svaren har ändå visat på att det finns ett visst samarbete. Eftersom det oftast 
inte finns en övergripande aktör som har en översikt på hela fansinscenen uppkommer det då och 
då fansin som beskriver och recenserar andra fansin, ett slags metafansin. I USA blev ett fansin 
under 1980- och 1990-talet till en viktig aktör inom fansinvärlden. Factsheet Five startades 1982 
i USA av Mike Gunderloy. Det första numret bestod av en sida som listade och recenserade sex 
fansin och hade en upplaga på högst 50 exemplar. 1995 hade Factsheet Five växt till 140 sidor, 
recenserade över 1400 fansin och hade en upplaga på över 15000.104 Idag ligger Factsheet Five 
på is sedan fem år tillbaka men de nuvarande redaktörerna siktar på att fortsätta ge ut tidningen. 
En webbplats och en e-postlista är för närvarande de sätt som Factsheet Five är aktivt på.105 
Factsheet Five var speciellt på så sätt att det recenserade alla sorters fansin. Tidigare hade de 
olika fansinkretsarna existerat inom relativt slutna nätverk. Gunderloy säger att: “By connecting 
up the various people who were exercising their First Amendment rights on a small, nonprofit 
scale […] they could learn from each other and this might help generate a larger alternative 
community.“106 Factsheet Five började som ett fansin men utvecklades under olika redaktörer till 
att bli i det närmaste en paraplyorganisation för fansinskapare. I USA har fansinet Factsheet Five 
bidragit till att möjliggöra en kommunikation mellan olika fansingrupper och i viss utsträckning 
även skapat en fansinscen av flera små. I Sverige finns ingen liknande paraplyorganisation för 
alla sorters fansin, men här är fansinkulturen så pass mycket mindre att korsbefruktning mellan 
ämnesmässigt olika fansin lättare inträffar. Recensioner av fansin i andra fansin medverkar till 
detta, men det är långt ifrån alla fansin som recenserar andra fansin. Bland seriefansin är 
recensioner i det närmaste obefintligt. Genom Bild & Bubblas recensering av amatörserier och 
fansin, och genom olika fansin om serier och seriefansin, uppnår man ändå till viss del denna 
informationsspridning även om det bara sker inom gruppen. Länkar hos elektroniska fansin och 
fansinrelaterade webbplatser medverkar till samma effekt på internet. Sökmotorer på internet är 
ett mycket tidseffektivt sätt att hitta fansin och fansinrelaterade webbplatser och gör det mycket 
enkelt att upptäcka olika sorters fansin. Internet i sig har egentligen karaktären av en 
paraplyorganisation, där man kan hitta fansin och information om fa nsin både som utomstående 
och redan involverad. Duncombe menar att fansinet blir till en institution i en enad 
fansingemenskap, men även konserter, mässor, matcher, distron107, festivaler, konvent108, internet 
och andra ställen där fansinmakare möter varandra och sin läsekrets blir till betydelsefulla 
institutioner. Andra organisationer kan också bli till viktiga aktörer. En organisation kan förutom 
att sätta fansinmakare i kontakt med varandra även hjälpa till med att sprida vetskap om fansin 
utanför de traditionella fansinkretsarna. På Kulturhuset i Stockholm startades Lava som ett 
projekt med inriktning på ungdomskultur 1996 och verksamheten blev en permanent enhet 2000. 
                                                 
104 Duncombe, S. 1997. Notes from underground: Zines and the Politics of Alternative Culture, s.50 
105 Factsheet Five. “Introduction“. http://www.factsheet5.org [2004-03-14] 
106 Citerat i Duncombe, S. 1997. Notes from underground: Zines and the Politics of Alternative Culture, s. 158 
107 En distro är en marknadsplats och ett forum för ung oetablerad produktion, där man säljer fansin, skivor, smycken 
etc. Det finns många distron på internet men det ordnas även sammankomster där man träffas och säljer sina varor. 
108 Konvent är en försvenskning av det engelska ordet convention som betyder sammankomst.  
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Grunden för projektet var ungdomars eget skapande i form av musik, film och fansin. På Lava 
kan man till exempel ställa ut konst, arrangera en konsert eller en diskussion, trycka egna t-
shirtar, redigera film eller göra ett fansin. 109 Man kan även lämna in sitt fansin till Lava för andra 
att läsa. Tyvärr är det bara boende i stockholmsområdet som till fullo kan utnyttja Lavas 
möjligheter. Lava ger dock även ut en tidning, även den kallad Lava, där man bland annat 
recenserar fansin. Lava delas ut gratis, och publiceras dessutom elektroniskt på Lavas forum och 
då kan även andra ta del av den och därmed läsa om fansinen.110 Ett annat exempel på hur 
organisationer kan hjälpa till är Seriefrämjandet som tillsammans med C’est Bon Kultur sedan 
2001 har anordnat fansinverkstad på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg och som sedan delar 
ut fansinen gratis till mässbesökarna. Fansinverkstaden sysslar endast med seriefansin, men 
bidrar till att sprida vetskap både om tecknade serier och om fansin som uttrycksmedel. Både 
Seriefrämjandet och roll- och konfliktspelsförbundet Sverok har även utdelat fansinbidrag till 
aktiva fansinmakare vilket uppmuntrar till fortsatt produktion.  
 
Särskilt intressant skulle det vara att undersöka hur biblioteken i Sverige förhåller sig till fansinet 
som uttrycksform. Biblioteket kan också verka som paraplyorganisation och som 
distributionskanal och marknadsföringsställe. På Frölunda stadsdelsbibliotek i Göteborg kan man 
lämna in sitt fansin som sedan ställs ut i ungdomsrummet så att besökarna kan läsa det, men inte 
låna hem det. Hösten 2003 hade man ett trettiotal fansin i ungdomsrummet. Det borde enligt min 
uppfattning ligga inom bibliotekets intresse som informationsförmedlare att tillhandahålla fansin 
som ger oetablerade och/eller marginaliserade grupper en röst och därmed utöka mångfalden i 
beståndet. Ökningen av nya medier på biblioteken följer samhällsutvecklingen. Boken eller 
tidskriften är inte de enda källorna till information och kultur längre och biblioteket har öppnat 
upp och vänt sig utåt på senare tid. Alla bibliotek kan inte tillhandahålla alla fansin, med tanke på 
att inte ens alla tidskrifter är representerade på landets bibliotek. Biblioteket bör dock förhålla sig 
till fansinet. Det kan man göra genom att tillhandahålla något eller några av de lokalt eller 
regionalt producerade fansin som finns. Men det krävs ett initiativ endera från bibliotekets håll 
eller fansinskaparen. Från biblioteket sida kan man gå ut och säga att man är intresserad av att 
folk lämnar in fansin eller köpa in fansin och avsätta tid och plats till att hantera och placera 
fansinen. Detta borde inte vara en allt för krävande uppgift och i och med att fansin är så pass 
billiga i inköp skulle det innebära en låg kostnad. Ingen av respondenterna i undersökningen 
uppger att de använder sig av de möjligheter som biblioteket har för sitt fansin. Detta beror 
antagligen på en omedvetenhet från fansinskaparnas sida om dessa möjligheter, men även på en 
okunskap från bibliotekens sida om fansin. Jag tror att det kan vara givande att undersöka detta 
närmare. 
 
 
 

                                                 
109 Kulturhuset Lava. http://www.kulturhuset.stockholm.se [2004-03-14] 
110 Lava publiceras i pdf-format på webbplatsen: http://www.lavaland.se [2004-03-14] 
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Framsidan av det femte numret av Seriefrämjandets fanzine på Bok- och Biblioteksmässan 2003 i Göteborg.111  
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Hej! 
 
Jag heter Karin Andersson och studerar biblioteks- och informationsvetenskap 
vid högskolan i Borås. För närvarande arbetar jag med min magisteruppsats 
där jag skriver om fanzines som en alternativ form av publicering. Jag undrar 
därför om du är intresserad av att svara på några frågor som berör ditt fanzine. 
Frågorna finns i den bifogade filen som jag skickat med detta mail. Du kan 
svara med ett mail eller, om du hellre vill det, genom vanlig post (min adress 
står längst ner). Dina svar kommer naturligtvis att redovisas anonymt och 
du kan ta del av uppsatsen om du är intresserad. 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
Karin Andersson 
  



 45 

Frågeformulär till pappersfansin 
 

Namn:    Fanzinets namn: 
Ålder:    Upplaga: 
 
1. Hur länge har du/ni gjort fanzines? 
  
2. Varför började du/ni göra fanzines? 
  
3. Beskriv kortfattat hur du/ni gör fanzinet. 
  
4. På vilka sätt distribuerar du/ni fanzinet (lämnar till affärer, prenumerationer, byte mot 

andra fanzines etc.)? 
  
5. Marknadsför du/ni fanzinet på något sätt? Isåfall hur? 
  
6. Läser du/ni andra fanzines? Om ja, vilken typ av fanzines (sciencefiction, serier, musik 

etc.)? 
  
7. Vad tycker du/ni är meningen med fanzines? 
  
8. Vad gör ett fanzine bra eller dåligt? 
  
9. Hur ser du/ni på fanzines i förhållande till massmedia och den etablerade kulturen? 
  
10. Har ditt/ert fanzine en hemsida? Om ja, vad använder du/ni hemsidan till? 
  
11. Vad tycker du/ni om elektroniska fanzines som publiceringsform?
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Frågeformulär till elektroniska fansin 
 
Namn:    Fanzinets namn: 
Ålder:    Upplaga: 
 
 
1. Hur länge har du/ni gjort fanzines? 
 
2. Varför började du/ni göra fanzines? 

 
3. Beskriv kortfattat hur du/ni gör fanzinet. 

 
4. Marknadsför du/ni fanzinet på något sätt? Isåfall, hur? 

 
5. Läser du/ni andra fanzines? Om ja, vilken typ av fanzines (sciencefiction, serier, musik 

etc.)? 
 
6. Vad tycker du/ni är meningen med fanzines? 

 
7. Vad gör ett fanzine bra eller dåligt? 

 
8. Hur ser du/ni på fanzines i förhållande till massmedia och den etablerade kulturen? 

 
9. Har du/ni även gjort fanzines i pappersform? 

 
10. Varför har du/ni valt att göra just ett elektroniskt fanzine? 

 


