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The main purpose of this essay is to study ideas concerning the concept of ”art” within the 

discourse of the exhibition space that is part of a fanart community. In order to do so I have 

used a hermeneutical and to some extent structuralistic, discourse analysis. I have examined 

structure and rhetorics in two established and popular communities, Fanart-Central and 

deviantART. 

   My conclusions states that personal ideas regarding artistic value are undermined the joint 

policies, because of a collective rhetoric somewhat inherent in the community structure. 

   When a lot of works are being based on internal knowledge of symbolics and historical 

narratives, this may to some extent have consequences where unfamiliar observers might fail 

to notice elements of possible significance. Moreover, certain interests in keeping a united 

front of “quality art” may also affect a general idea immediate to what signifies fanart. By 

means of for example categorization, censure, and quality control, specific standards of “good 

art” are framed and conceded within the communities. Trying to sustain specific criteria as 

emblematic for the entire genre like this seems highly restraining, and also contradicts the 

essentially liberal principals of fan culture. 



 1  

Inledning 

Genom avståndstagande eller identifikation i etablerade värden, kan egna åsikter utvecklas 

och uttryckas. Att vara ett fan innebär att skapa ett förhållande till något eller någon och 

därmed formulera egna smakvärderingar. Det kan vara både ett nöje och ett behov.  

   Fanart är den visuella, bildbaserade motsvarigheten till den litterära företeelsen fanfiction. 

Både fanart och fanfiction använder sig av och utvecklar andras fiktiva verk, det sker av olika 

sorters fans och inom olika visuella media. De nya verken exponeras främst över internet i 

virtuella communities. 

   DeviantART och Fanart-Central är två stora bildbaserade webbcommunities med 

tiotusentals användare. De erbjuder möjligheter att exponera fanart i virtuella gallerier och att 

ta del av andras. Sajterna har utvecklat olika system för att organisera de mängder av verk 

som laddas upp och för att hjälpa sina användare att navigera och hitta, men också för att 

besökarna ska möta i första hand ”högkvalitativa” verk. 

   Fanart skiljer sig från övrig fankultur genom att det visuella är det absolut centrala. Den här 

uppsatsen tar språng utifrån detta intresse för visualitet, estetik eller det komplexa begreppet 

”konst”, snarare än innebörden i att vara ett fan, även om detta är en stor del i sammanhanget 

och påverkar hur och vad som visualiseras.  

Problemformulering 

Min utgångspunkt i fankulturens communities, och inte bara konstcommunities i allmänhet, 

grundar sig i att fanart åskådliggör ett intresse för visuella uttrycksmöjligheter som brukar 

tillskrivas konsten, men inom fanart ofta placerar sig utanför konstvärldens kontext. Ändå är 

”konst” ett mycket centralt begrepp i sammanhanget, och uppsatsen syftar till att belysa hur 

dess betydelse kan formas eller förvaltas i specifika miljöer. Infallsvinkeln ligger i frågor 

som: hur kan retorik och smak påverka en kulturell gemenskap, i fallet fanart dess idéer om 

konst och kvalitet? Kan man se exempel på eller till och med urskilja metoder som 

upprätthåller särskilda innebörder i vad som inom communityn kallas konst? Måste man vara 

invigd för att förstå vilka kriterier som utmärker högkvalitativa verk? I stort, hur påverkas 

fanarts konstbegrepp av det som är en community?  

Metod 

Att utpeka en generell karaktär hos det som kallas fanart är inte problemfritt eller rättvist. Jag 

har valt att utföra fallstudier från två etablerade och populära communities med olika typer av 
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fanart och diskutera deras roll som institutioner och vilket inflytande de kan tänkas ha över de 

verk och de konstkvaliteter som uppskattas just där. På grund av sajternas popularitet kan de 

sannolikt även påverka en mer generell uppfattning av fanart.  

   En introduktion av fans och fanart följs av översiktliga analyser av sajternas visuella och 

verbala miljöer och av hur dessa påverkar användning och kanonisering av verk. Metoden 

skulle kunna beskrivas som en hermeneutiskt inriktad och strukturalistiskt färgad 

diskursanalys där både del och helhet i communityns struktur studeras i förhållande till den 

diskursiva gemenskapen.  

   En bildinsamling har utförts november-december 2007. På deviantART omfattar den två 

verk per dag insamlade via huvudkategorin ”fanart”, via underkategorierna ”all fanart”, 

”Popular”, ”24 h”. På Fanart-Central omfattar den två verk per dag utvalda med hjälp av 

sajtens sökmotor och sökordet ”fanart” efter kriteriet ”best rated”.1 Av utrymmesskäl har antal 

bifogade bilder reducerats genom stickprov, och omfattar vardera 20 verk per community. På 

båda sajterna har jag skapat användarkonton utan censurfilter. Dessa bilder tjänar som 

illustrationer av sajternas kanon.  

   Uppsatsen avslutas med en diskussion om de värderingar av konst och kvalitet som studien 

visat på och analyserar detta i ett bredare perspektiv. Ämnet rör sig mellan olika akademiska 

fält. Visual Culture, eller Cultural Studies har ofta använts som utgångspunkt för studier av 

fankultur, men mitt perspektiv centrerar uppsatsen kring generella frågor om begreppet 

”konst” och visuell retorik och nalkas därmed fanart ur ett mer konstvetenskapligt perspektiv. 

Material 

Jag har valt att begränsa undersökningen till två communities som inte är inriktade på en viss 

serie eller karaktär, utan omfattar stor bredd. De är båda uppbyggda med engelska som 

huvudsakligt språk. Bilderna i bilagan fungerar som en illustration av vad som inom två 

specifika sajter är populära verk, med andra ord utgör de en begränsad bild av vad fanart kan 

vara. DeviantART och Fanart-Central har inneburit en stor källa för textmaterial, via policies, 

FAQs och textbaserade hjälpcentraler. 

  Tidigare akademisk forskning om precis fanart är i det närmaste obefintlig, men kring 

fankultur i allmänhet finns mycket. Särskilt Henry Jenkins, Rebecca Tushnet och Matt Hills 

har varit viktiga källor för reflektioner kring diskursiva element. 

                                                 
1 Jag misstänker att Fanart-Central’s sökmotor inte fungerat som den ska och att därmed inte säkert de 
populäraste verken visats, utan att det kan vara mer slumpmässigt utvalda. 
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Forskningsläge 

Henry Jenkins är en pionjär och fortfarande aktiv forskare inom fankultur och har skrivit till 

exempel Convergence culture: where old and new media collide (2006), Textual Poachers: 

Television Fans and Participatory Culture (1992) och Fans, Bloggers and Gamers: Essays on 

Participatory Culture (2006). En annan viktig bok är Fan Cultures (2002) av Matt Hills, som 

utvecklar teorier kring fans paradoxala förhållande till kommersiell kultur och även 

förhållanden mellan akademiker och fans. 

   Fancommunities, dock inte specifikt fanartcommunities har studerats av Jeffrey A. Brow i 

Comic Book Fandom and Cultural Capital (1997), Jonathan Gray i Fandom: Identities and 

Communities in a Mediated World (2007), Juli J. Parrish i Inventing a universe: reading and 

writing internet fan fiction (2007), Camille Bacon-Smith i Enterprising Women: Television 

Fandom and the Creation of Popular Myth (1994). 

   Om communities i allmänhet finns i urval Howard Rheingolds The virtual community 

(2001), Social Capital and Information Technology (2004) av Marleen Huysman, Characters 

in the Middle of Public Life: Consensus, Dissent, and Ethos (2000) av Erik W. Doxtader och 

Volker Wulf, Connecting Community: On- and Off-line (2004) av Barry Wellman. 

   Det är lätt att associera fanart med internet- eller datakonst om man tänker sig att dessa 

utvecklats utifrån samma avsikt att använda datorer och internet för en typ av konst som inte 

var möjlig innan. Men man bör notera att begreppet internetkonst oftast betecknar verk gjorda 

specifikt för online-miljön, vilket inte är av särskild betydelse för fanart.  

   Inom studier av virtuell estetik och design hittar man till exempel Virtual art: from illusion 

to immersion (2003) av Oliver Grau, The state of the real: aesthetics in the digital age (2007) 

red. Damian Sutton, Susan Brind, Ray McKenzie, Digital mosaics: the aesthetics of 

cyberspace (1997) av Steven Holtzman, Virtual realism (1998) av Michael Heim, Digital 

aesthetics (1998) av Sean Cubitt, Into the image: culture and politics in the field of vision 

(1996) av Kevin Robins, Searching voices: Towards a canon for interaction design (2003) av 

Pelle Ehn och Jonas Löwgren. 

   Om relationen mellan videospel och konst, spels estetik och dess formella likheter med 

andra traditionella konstformer, och om fan-producerad konst och sociala aspekter kring spel, 

handlar Videogames And Art (2007) sammanställd av Andy Clarke och Grethe Mitchell. 

   Tidigare forskning kring subkulturers inverkan på mainstreamkultur är en aspekt relaterad 

till mina frågeställningar. Här finns vidare läsning i till exempel Comparative youth culture: 

the sociology of youth cultures and youth subcultures in America, Britain and Canada (1990) 
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av Michael Brake, En studie i hur subkulturer påverkar varumärken (2001) av Marcus Axel, 

Payment in credit: Copyright law and subcultural creativity (2007) av Rebecca Tushnet. 

   Om frågor kring konstpedagogik och unga människors kreativitet och seende handlar till 

exempel Fly's Eye View: Introducing Young Children to Digital Art through Virtual Reality  

(2000) av David Smith och Janice Coyle, Educating the first digital generation (2007) av 

Paul G. Harwood och Victor Asal, Drawing Out Ideas: Graphicacy and Young Children 

(1997) av Angela Anning, Drawing and Painting: Children and Visual Representation (2003) 

av John Matthews, The Child's Creation of a Pictorial World (2004) av Claire Golomb. 

   Byggda på Arthur Dantos teorier om den så kallade ”konstvärlden” (The Artworld, 1964) 

finns till exempel Arts and Crafts (1978) av Howard Becker och senare Everyday Genius: 

Self-Taught Art and the Culture of Authenticity (2004) av Gary Alan Fine, vilka analyserar 

konstvärldens intresse för ”outsiders” och ”genier”, och kanske särskilt sådan konst som står 

lite utanför konstvärlden men fungerar som traditionella system som bygger på värdering, 

status och pengar. 

   Begrepp som konst och kvalitet formas inom fanart i enlighet, men parallellt, med en 

traditionell konstvärld. Jag fokuserar inte på vad fanart är, eller hur det skulle kunna beskrivas 

stilhistoriskt enligt konsthistoriker som Heinrich Wölfflin, Arnold Panofsky, Alois Riegl eller 

Jacob Burckhardt. Dessa teoretiker kan vara mer användbara i en analys som intresserar sig 

för fanart som konstform, medan mitt perspektiv är inriktat på att analysera användandet av 

ett etablerat konstbegrepp som inte är specifikt för fanart men ändå tillämpas i 

fanartcommunities. 
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Vad är ett fan? 
Ordet ”fan” kommer från engelskans ”fanatic”.2 Utmärkande för ett fan är ofta det ”fanatiska” 

intresset som präglar deras förhållande till föremålet för beundran. Men ju mer en etablerad 

och uppmärksammad kultur detta blivit, desto fler har adjektiven blivit:  
 
A subculture that exists in the ”borderlands” between mass culture and everyday life and that constructs its 
own identity and artefacts from resources borrowed from already circulating texts. […] a group insistent of 
making meaning from materials others have characterized as trivial and worthless.3 
 
Fascination or adoration but also frustration and antagonism […] it is the combination of the two responses, 
which motivates their active engagement with the media. […] to try to articulate to themselves and others 
unrealised possibilities within the original works.4 

 
What is interesting about fan fiction is not that it is inherently revolutionary, but that it makes manifest the 
complex conversations that take place between consumers and the mass media outside the expected 
boundaries of television, and the technologies and communities that provide relatively independent 
environments for fan interpretations.5 

 

Det här är typiska citat ur beskrivningar som skildrar en subkultur med mycket stark känsla 

för gemenskap, där communityn och den interna historien och kunskapen spelar en stor roll. 

Utmärkande och återkommande begrepp är självständighet, arbete, teknik, detaljkännedom 

och fantasi. Fans är ofta amatörer yrkesmässigt, men värdesätter kunskap och erfarenhet, det 

handlar inte enbart om spex eller lek.6  

Vad håller de på med? Utmärkande eller utmålade egenskaper  

”Fanart”:  
 

[A]n art or fanart is artwork that is based on a character, costume, item, or story that was created by someone 
other than the artist. The term, while it can apply to art done by fans of characters from books, is usually used 
to refer to art derived from visual media such as comics, movies or video games. Usually, it refers to artworks 
by amateur artists, or artists who are unpaid for their fan creations--so that, for example, professional comic 
adaptations of the Star Wars films would not be considered fanart while a version done by an unaffiliated fan 
would be. The distinctions here cannot always be finely drawn and the actual status of particular works can 
often fall into a gray area.7 
 

Det som samlas under beteckningen ”fanart” är antagligen lika varierat som det som samlas 

under beteckningen ”konst”, det kan se ut i princip hur som helst, även om det förmodligen 

domineras av en manga/anime estetik (se bilder 6-45). 
                                                 
2 Nationalencyklopedin, 2007,  
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O146671&i_word=fan, 071125 
3 Henry Jenkins, 1992, Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture, New York/London, s.3 
4 Jenkins, 1992, s. 23 
5 Julie Levin Russo, 2000, http://01cyb.org/asmic/fanfic/thesis.html, hämtad 071116 
6 Jenkins, 1992, s. 46-48 
7 Definition från Wikipedia, en fri online-encyklopedi som byggs upp och redigeras av användarna själva, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fan_art, hämtad 071116 
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 Beträffande fanart eller fanfiction betonas ofta det positiva i att involverade ungdomar 

reflekterar över representationsmetoder.8 Men det som allra mest har lockat teoretiker till 

fankulturen är frågan huruvida den kan utgöra en omvärdering av den kommersiella 

symbolens autenticitet. Den stora hängivenheten till originalet kan tyckas utmärkande för 

fanart och skilja det från kritisk appropriering använd som konstnärlig strategi. Men denna 

hängivenhet kan ta sig olika uttryck och är inte absolut dogmatisk. Det handlar främst om att 

utveckla andras verk efter vissa preferenser. Fankulturen skapar utifrån vad som ofta initierats 

att tas emot passivt och utvecklar eller breddar ursprungets ramar. Genrer som slash, där 

karaktärer av samma kön sammanförs i nya romantiska eller sexuella situationer, har vuxit sig 

stort och uppmärksammats från akademiskt håll. Slash ses av många som beviset på det 

subversiva eller strategiska i den subkulturella aktiviteten genom intentioner att påverka 

betraktaren, eller att tillföra verket, eller karaktären något mer. Att fanart och fanfiction alltid 

innefattar användande av copyrightskyddat material kan även betraktas som en form av 

politiskt ställningstagande och motstånd, och användning av andras verk blir ett indirekt 

ifrågasättande av originalets autenticitet. Fanart skapas dessutom nästan alltid utan 

ekonomiskt vinstsyfte och förmedlas i icke-kommersiella (internetbaserade) gallerier, även 

om många sådana har lockat till sig till exempel företagssponsring. Faktorer i relation till en 

avantgardistisk tradition eller ett självständigt och skaparkraftigt motbevis för massmedias 

passivierande, kan med andra ord verka utmärkande för fankultur.9 Men detta har på senare 

tid även utvecklats och problematiserats i flera studier.10 Ur ett rent visuellt perspektiv kan 

fanart dessutom förefalla ensidigt eller likformat. Här närmar jag mig vad som ligger i fokus 

för uppsatsen, närmare bestämt konstbegreppets betydelse11 för den fanart som cirkulerar i en 

community. 

                                                 
8 Till exempel Rebecca C. Moore, 2005, All shapes of Hunger- teenagers and fanfiction, 
VOYA200504Fanfiction.pdf, hämtad 070925, s.18; och John Matthews, 2003, Drawing and Painting : Children 
and Visual Representation, London, s. 196 
9 Utan att alltid använda begreppet ”avantgarde”, uttrycks detta av till exempel Jenkins, 1992; Rebecca Tushnet, 
2007, Payment in credit: copyright law and subcultural creativity, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/, Hämtad 070925; och Levin Russo, 2000 
10 Se särskilt Hills, 2002, även Jenkins i 2006, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New 
York 
11 ”Konst är ett grundbegrepp inom konstforskning, konstteori och estetik. Debatten om begreppet har gällt såväl 
dess innehåll som dess omfång; om konstbegreppet kan eller behöver definieras och i så fall för vilket eller vilka 
syften; om det finns flera konstbegrepp och hur de i så fall är relaterade till varandra; om vad som karakteriserar 
konst, om det finns flera definierande egenskaper och i vad mån dessa i så fall är kulturellt bestämda. 
Definitionen av konst är omstridd, vilket hänger samman med att begrepp som konst är positivt värdeladdade, 
och att de exempel som konstteoretiker använder för att illustrera sina distinktioner och definitioner i regel också 
är exempel på sådant som enligt deras mening är god konst. Det finns inte ett konstbegrepp utan flera.”, 
Nationalencyklopedin, 2008, ”konst”, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=229122, hämtad 080103 
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Utställningsrummet i teori och praktik 

DeviantART och Fanart-Central är två webbcommunities med rollen av bildbaserade 

gallerier, där deviantART vänder sig till alla slags bildkonstnärer medan Fanart-Central 

främst representerar fanart. Ingen av dem riktar sig till specifika fans. Medlemskap är gratis, 

men betaltjänster finns som tillval. Officiellt språk är engelska. Tillgängligheten är därmed 

stor, vilket höga medlemsantal bekräftar.12 Ur kvantitetsaspekt kan nämnas att Fanart-Central 

tillåter högst tre antal uppladdade verk per dag,13 medan deviantART saknar begränsningar.14 

Ett traditionellt galleri utanför cyberspace måste någonstans begränsa antal verk på grund av 

fysiskt utrymme. Begränsning kan även vara ett kvalitetsargument. Det internetbaserade 

galleriet ses som mer demokratiskt just på grund av att urvalet av verk inte riktas mot en 

specifik smak. Detta behöver dock inte betyda att internetgalleriet saknar inre hierarkier eller 

smakklassificeringar. Dess enorma omfattning av verk skapar dessutom andra förhållanden 

för besökare och användare, aktivitet och interaktion, än vad ett fysiskt galleri gör. Socialt 

engagemang i communityn kan vara upp till var och en, men den visuella miljön är desto 

svårare att undvika. ”Pictorial structures are never merely formal: they have a deeply 

important semantic dimension”.15 Teknologi innebär också språk och gester som skapar 

konventioner i användandet, vilket i sin tur upprättar strukturer i cyberspace likväl som 

utanför.16  
Composition … marshals meaningful elements into coherent text and does this in ways which themselves 
follow the requirements of code-specific structures and themselves produce meaning17 
 

Sajterna är uppbyggda genom strukturer, där användare ställs inför vissa val och underkastas 

andra. Hur detta kan se ut i praktiken kommer att exemplifieras vidare nedan och fortsätta i 

analyser under efterföljande rubriker. 

DeviantART  

DeviantARTs huvudsida (bild 2) är uppbyggd av olika stora ramar som innehåller möjligheter 

att navigera vidare. Den största ramen på huvudsidan är centrerad och består av två kolumner, 

varav den största och vänstra innehåller thumbnails ur sajtens galleri, det vill säga bilder som 
                                                 
12 DeviantART är som nämnt riktat till all sorts bildkonst, min undersökning har därmed begränsats till verk 
under kategorin ’Fanart’ (se material i inledningen). Hur många av sajtens medlemmar som går under denna 
kategori är därmed oklart. 
13 http://www.fanart-central.net/add_wizard.picture.php, hämtad 071212 
14 http://help.deviantart.com/163, hämtad 071123 
15 Gunther Kress & Theo Van Leeuwen, 2003, Reading Images: The Grammar of Visual Design, New 
York/London, s. 45 
16 Sean Cubitt, 1998, Digital Aesthetics, London, s. 150 
17 Kress & Van Leeuwen, 2003, s. 213 



 8  

är förminskade för att kunna ge en översikt och inte göra sidan för tung att ladda upp. De är 

indelade radvis, med rubrikerna ”Newest”, ”Popular”, ”Prints” och ”Daily Deviations”. Ovan 

dessa finns en rullmeny-knapp med titeln ”Categories”. Dessa kategorier säger något om hur 

sajten valt att strukturera den enorma mängden verk som cirkulerar. Ett klick på menyn rullar 

upp kategorierna ”All”, ”Traditional Art”, ”Digital Art”, ”Photography”, ”Literature”, 

”Artisan Crafts”, ”Customization”, ”Flash”, ”Film”, ”Designs & Interfaces”, 

”Manga/Anime”, ”Cartoons & Comics”; ”Anthro”, ”Fan Art”, ”deviantART Related”, 

”Resources”, vilka var och en i sin tur kan öppna nya rullmenyer med underkategorier. 

Exempelvis innehåller ”Fan Art”; ”All Fan Art”, ”Anthro”, ”Cartoon/Comics”, ”Digital Art”, 

”Manga/Anime”, ”Traditional Art”, ”Vector”, ”Wallpaper”, ”Skins”, och ”Fan Fiction”. Även 

några av dessa har underkategorier i som mest ytterligare två steg, till exempel väljs via 

”Anthro” mellan underkategorierna ”Digital” eller ”Traditional” och via någon av dessa kan 

väljas mellan ”Books/Novels”, ”Games”, ”Movies/TV”, eller ”Miscellaneous”.  

   Inom varje kategori finns också navigeringssystem, där utifrån rubrikerna ”newest”, 

”popular” eller ”way back”. Inom dessa har betraktaren valet att studera en översiktlig mängd 

bilder, eller att klicka på en av dem och fortsätta via en bild i taget inom kategorin.  

   Till höger om ”Categories” syns ett räkneverk för antalet ”deviations”, det vill säga antal av 

användarna uppladdade verk. Siffrorna är i skrivande stund uppe i snart 46 200 deviations, 

men räkneverket arbetar framför mina ögon och ökar med uppskattningsvis en deviation per 

sekund.18 Huvudsidans högra kolumn innehåller uppmaningar till medlemskap och klickbara 

banners som leder till två av deviantARTs kommersiella avdelningar (deviantWEAR och 

adCast Service) med försäljning av produkter eller tilläggstjänster.19 Huvudsidans understa 

ram innehåller länkar till sajtinformation, kontaktuppgifter och policies, textade i liten storlek.  

   DeviantARTs huvudsida är lättöverskådlig. De lugna bakgrundsfärgerna ramar in de 

exemplifierade verken. Namnet på sidan är tydligt åskådligt, liksom möjligheterna att 

registrera sig eller att leta sig vidare inom sajten. Det visuella utformandet signalerar också 

vissa synsätt. Att tillgängliga verk presenteras i thumbnails utan ytterligare information mer 

än en kategoritillhörighet indikerar en fokus på deras visuella kvalitéer. Kategorierna som 

erbjuds för vidare utforskning av galleriet är först ”Newest”, som är de senast uppladdade 

verken20). Nästa är ”Popular”, de verk som störst antal medlemmar vid ett givet tillfälle har 

                                                 
18 www.deviantart.com, hämtad 071129 
19 www.deviantart.com, hämtad 071129 
20 Ej definierad kategori på deviantART 
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markerat som favourites.21 Vem som favoriserat ett verk anges intill det.22 Detta kan vara en 

viktig social faktor och dessutom av betydelse i fråga om kanonisering, om det innebär att 

enskilda medlemmar favoriserar verk som fler känner igen som högt rankade verk, och 

därmed visar på god smak och god uppfattning av communityns utbud. Men även favorisering 

av ett mer okänt verk kan vara en statusmarkering som visar på god smak och kännedom, om 

verket uppfyller smakkriterier som delas av andra. 

   Den tredje kategorin är ”deviantART prints”23, deviants i utskriven form, det vill säga 

kommersiella produkter, allt från vykortsstora bilder, magneter, muggar, kalendrar och 

liknande. Vilka verk som ingår i försäljningen bestäms av användarna själva, men måste 

godkännas av sajtens ledning. Medlemmar kan använda programmet som ingår i ett 

standardmedlemskap, eller teckna ett medlemskap med en årlig avgift, som innebär mer 

royalty på sålda verk och dessutom möjlighet att ”modifiera” priser på varorna. I ”Prints 

Agreement” definierar deviantART vilken sorts verk som antas under kategorin ”prints”: 
 
At this time, only Artist Materials in the form of Digital Art, Traditional Art, Wallpapers, Photography or 
Literature are considered "Artwork" and are eligible for inclusion in the Print Program 
[…] 
Factors affecting approval include, but may not be limited to, image aspect ratio, quality24, resolution, bleed 
edge, and whether the Artwork complies with deviantART"s policies regarding the submission of Artist 
Materials25 
 

I denna kategori är ramarna för begreppet ”konst” snävare än inom den övriga sajten och 

urval styrs under ledningens tillsyn och därmed efter deras värderingar. Medlemmar som vill 

sälja verk uppmanas att utmärka sig för att attrahera köpare genom att strukturera sin 

Storefront page,26 vilket ungefär motsvarar affärens skyltfönster, och att där lägga ut 

information under rubriker som ”awards” eller ”education”.27  

   DeviantART har vuxit till ett stort och erkänt konstforum och strävar efter att hjälpa 

medlemmar närma sig ”konstvärlden” och konstmarknaden.28 ”Deviant” betyder avvikande29. 

                                                 
21 För detta finns en knapp placerad invid varje individuellt verk, med vilken en medlem kan välja att favorisera 
och därmed spara verket i sitt favourite-galleri, http://help.deviantart.com/59/, hämtad 071123 
22 http://help.deviantart.com/11/, hämtad 071123 
23 http://help.deviantart.com/179/, hämtad 071210 
24 enligt FAQ 143 är det kvaliteten på bildens storlek som åsyftas, http://help.deviantart.com/143/, hämtad 
071210 
25 http://services.deviantart.com/prints/agreement, hämtad 071210 
26 http://help.deviantart.com/623/, hämtad 071210 
27 ibid. 
28 Till exempel via gemensamma konvent eller mässor, se David Cohn, 2005, Deviants Descend on Tinseltown, 
I: Wired, hämtad 070923 
29 ”Something that deviates from normal”, English Oxford Dictionary, 1989, 
http://dictionary.oed.com.till.biblextern.sh.se/cgi/entry/50062582?query_type=word&queryword=deviant&first=
1&max_to_show=10&sort_type=alpha&result_place=1&search_id=BFCU-Puavel-815&hilite=50062582, 
hämtad 071123 
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Inom deviantART är det ett begrepp som betecknar både medlemmarna (”become a 

Deviant!”) och deras verk (”deviants”). Namnet implicerar därmed att communityns konst på 

något sätt avviker mot något eller några, men att de även har detta avvikande gemensamt. Det 

är ett relativt öppet begrepp i att det inte talar om hur. Varumärket ”deviantART” kommer att 

stå för de kvalitéer sajten visar utåt. ”Prints” innebär till exempel en möjlighet att organisera 

och dirigera ledningens preferenser. Även kategorin ”Daily Deviations” är uppbyggd enligt 

samma princip. Det är verk dagligt utvalda av en speciell grupp från institutionen som anser 

att dessa förtjänar extra uppmärksamhet.30 Enligt sajtens FAQ31 är kategorin emellertid öppen 

även för andras förslag.32  

  Huvudsidan är vad besökare möter allra först och som därmed påverkar besökarens fortsatta 

navigering på sajten. DeviantART introducerar till synes framslumpade verk under rubriker 

som likafullt ger viss värde-information. Efter en genomgång av en annan community 

kommer jag tillbaka till detta. 

Fanart-Central 

Layouten på Fanart-Centrals huvudsida (bild 3) är precis som deviantART uppbyggd av olika 

stora ramar, med möjligheter att navigera vidare. Den centrerade och största ramen innehåller 

två kolumner, varav den största och vänstra är indelad i fyra rutor. De två första av dessa 

innehåller klickbara thumbnails indelade i rubrikerna ”Featured pictures”, verk utvalda av en 

panel från sajten33 med användarens namn under varje bild, och ”Recent Pictures”, de senast 

uppladade verken.34 Under dessa finns rubriken ”Recent Stories” med klickbara titlar till de 

senaste tio uppladdade fanfictions. Längst ned finns rutan ”Site News” med nyheter från 

administratörerna. Sidans högra kolumn innehåller rubriken ”Featured Artist” med ett 

klickbart verk och användarens namn. Under detta står rubriken ”Affiliates” med fyra banners 

som länkar till andra fansajter. Den understa ramen har rubriken ” Members Currently 

Online” och länkar namn på medlemmar online just nu (35 st), ”Bots/Spiders” (titlar som inte 

förklaras på sajten, men är en slags sajt-ordningsvakter) online (3 st), och ”57 guests” 

(anonyma besökare). Under denna ram, men utan inramning ligger copyright-information och 

länkar till kontaktuppgifter. Allra underst på sidan finns rubrikerna ”More affiliates” och 

”Ads” som är länkar till fansajter respektive reklamsajter. Sajten är strukturerad att navigera 

                                                 
30 http://help.deviantart.com/61, hämtad 071123 
31 ”Frequently asked questions” 
32 ibid. 
33 http://www.fanart-central.net/about.php, hämtad 071213 
34 Finns ej definierad på Fanart-Central 
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användare via thumbnails ur kategorierna, eller via ”random submissions” som är 

slumpmässigt utvalda verk på en likadant utformad sida. När man väl klickat på en bild är det 

dock inte möjligt att gå vidare till ”nästa” som på deviantART, utan man måste först gå 

tillbaka till en sådan översiktlig thumbnail-vy. 

   Det är slående hur lika deviantART och Fanart-Central är till både utseende och 

uppbyggnad (bild 2 och 3). Färgvalen går i samma nyanser, kompositionerna på huvudsidorna 

är i de närmaste identiska, kategorisystem och favoriseringssystem35 är desamma. Fanart-

Central ändrade sin layout i september 200736, utifrån ett förslag som alla medlemmar haft 

möjlighet att kommentera.37 Utan att ha sett den tidigare layouten kan jag inte bedöma 

huruvida Fanart-Central velat närma eller urskilt sig mot deviantART. Men genom sin 

popularitet och storlek utgör deviantART sannolikt en förebild för hur en fanart-community 

ska byggas. Den största skillnaden i respektive communities introduktion och framsida, är 

antagligen just deras namn. Fanart-Central är som namnet låter förstå, en central för fanart. 

DeviantART riktar sig till all slags bildkonst, men under samlingsnamnet ”avvikande”. Att 

vara ett fan indikerar dock också ett slags avvikande (se definition i kapitlet vad är ett fan?), 

men inte nödvändigtvis med intresse för annan ”konst” eller kredibilitet inom ”konstvärlden”. 

Ändå är det alltså samma typ av gallerirum som utformats på både deviantART och Fanart-

Central.  

Att ställa ut fanart 

Datorer, internet och nya typer av gemensam produktion och distribution har gett upphov till 

en helt ny typ av utställningsrum. Möjligheterna med hypertext är en sådan aspekt, vilken 

tillåter flera fönster att vara synliga samtidigt och därmed att kringgå det traditionella linjära 

läsandet av verk. Cyberspace möjliggör även länkande till gamla sidor eller till andra verk, 

och tillfälle att skapa eller interagera direkt.38 Men när kunskap kring nya möjligheter saknas 

är det emellertid lätt att falla tillbaka på etablerade strukturer.39 

   Både Fanart-Central och deviantART har formen av traditionella konstgallerier genom att 

det är utifrån det visuella deras gallerier ska upplevas, att verken upplevs var och ett för sig, 

                                                 
35 På Fanart-Central sker favorisering på samma sätt som på deviantART, genom att medlemmar klickar på 
knapp ”add to favorites” som finns placerad invid varje verk, http://forums.fanart-
central.net/viewtopic.php?t=14822&sid=7bf5fbc6b53be16d9294562ebbe97391, hämtad 080104 
36 ”Site  news”, 070905, New site deisgn, www.fanart-central.net, hämtad 071215 
37 http://forums.fanart-central.net/viewtopic.php?t=32416&sid=d00d7e6aa56662cdb678731f144f1389, hämtad 
071215 
38 Stallabrass, 2003, Internet art : the online clash of culture and commerce, London 
39 Konstaterat om  traditionell medias relation till internet, Paul Brown, ”Networks and artworks: the failure of 
the user-friendly interface”, Stuart Mealing (red.), 1997/2002, Computers and ART, Bristol/Portland, s. 106 
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och att användare navigerar efter personliga preferenser utan direkt interaktion varandra 

emellan, mer än via diskussioner vid sidan av.40 En orsak till denna traditionella åskådarroll är 

sannolikt att fanart i regel är formade som slutna bilder (se bilder 6-45). Att göra fanart är 

dock att betrakta ursprungsverken, och ibland även fan-verken, som interaktiva och öppna för 

fortsatt aktivitet trots denna form. Därmed ses de i praktiken inte som statiska, utan som 

relativt förgängliga.  

   En annan aspekt som skiljer fanart från de slutna verk de visuellt kan förefalla vara är den 

oöverskådliga mängd och aldrig sinande flödet av nya verk i communityn. Detta innebär 

också en förgänglighet genom att de enskilda verken underordnas eller försvinner i massan. 

Via communityns administration och de utställningsrum de skapat, betonas trots detta det 

statiska, om än kommenterande betraktandet. Men till skillnad mot ett traditionellt galleri med 

ett bestämt antal väggar, kan dessa galleriers enorma utbud av verk inte betraktas från den 

första till den sista. Både Fanart-Central och deviantART har därmed valt att dela in verken 

efter kategorier som strukturerar och hjälper medlemmar och besökare att navigera efter 

preferenser. Kategoriernas rubriker dikterar också vissa val och värderingar. ”Favourites”, 

”Featured”, eller ”Daily Deviations” kan associeras till kvalitet och urval, men vilket eller 

vems urval är inte uppenbart, även om förklaring kan hittas om man söker den. Här spelar 

kompositionens retorik in, då länkarna till sådan information hittas i liten textstorlek allra 

längst ned på sidan. Dessa kategoriers namn indikerar ett subjektivt urval (någons 

”Favourites”; ”Featured” av någon; någons ”Daily Deviations”) men retoriken uttrycker en 

objektivitet då den saknar dessa pronomen. ”Daily Deviations” eller ”Featured Pictures” är 

ledningens urval av kvalitet och deras tillfälle att påverka sajtens image. För att ladda upp ett 

verk på deviantART eller Fanart-Central måste varje medlem själv ange vilken kategori 

verket tillhör. På deviantART uppmanas: 

 
Where do I submit to if I'm not sure? 
The best thing in this case would be to look through a section you think it may come under and see if the 
images in that particular section fall under the same as the image you wish to submit. If not then try another 
section. Images submitted to the incorrect sections will be removed from the server without warning if they are 
found. You could also submit the image to your Scraps, and then ask someone if they could possibly take a 
look at it and inform you of its correct section, then you can simply edit the file and move it.41 
 
If you have an idea for a new category or gallery, you can present your idea in the Suggestions Forum.42 

 

                                                 
40 både deviantART och Fanart-Central uppmuntrar betraktare av verk att lämna skriftliga kommentarer intill 
varje verk  
41 http://help.deviantart.com/78, hämtad 071123 
42 http://help.deviantart.com/208, hämtat 071123 
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Paradoxalt nog antyder de att det finns en kategori som platsar varje verk, vilket eventuellt 

andra än skaparen själv vet bättre, medan det samtidigt finns utrymme för förslag om nya 

kategorier. På Fanart-Central motiveras kategorier så här: 

 
Back when FAC [Fanart-Central] was small and young, with only hundreds of pictures across the entire site, 
any user could add any new category at any time. It was useful then, but as the site grew into the thousands it 
became a problem, and the responsibility for adding new categories was restricted to FAC site staff only […] 
   1. Overview - Fanart categories 
      Because FAC is first and primarily a place for submitting fanart, most of our submission categories are 
organized around the series on which fanart is based -- anime, manga, cartoons, comic books, novels, film and 
television, video games, and so on; these are the top-level headings in our system. From there, each heading is 
subdivided according to individual series, and are often divided up into sections for individual characters, fan-
made characters, crossover fanarts, pairing-related fanarts, and fan-made comics. 
 
      Additionally, all top-level headings have a miscellaneous, "other not listed" type of subheading that you 
can use if you do not see a section for a specific series. If you find yourself regularly submitting to these "other 
not listed" headings, then that's the first sign that we may need a new category for it.43 
 
 Do not request a category solely to promote your OWN art. 
[,,,] We will not accommodate requests if they serve no purpose other than to separate your artwork from those 
of other artists.44 

 

Kategorierna ska enligt Fanart-Central kunna tjäna som underlag för att hitta gemensamma 

nämnare mellan verk, antingen via genre eller via kvalitetskriterier. Fanart-Centrals kategorier 

är uppbyggda på samma sätt som deviantARTs, men efter andra rubriker. ”Top-level 

headings” är: ”Anime/Manga”, ”Books”, ”Cartoons”, ”Comics”, ”Fantasy”, ”Furries”, 

”Games”, ”Miscellaneous”, ”Movies”, ”Real people”, ”Television” och ”Tutorials”. 

Underkategorier är sedan oftast indelade efter titlar från a-z, eller som under till exempel 

”Miscellaneous” efter kategorier som ”abstract art”, ”animals”, ”artist ID” och liknande. 

Antal underkategorier varierar men totalt är det uppskattningsvis ett hundratal (bild 4).45 Ett 

obegränsat antal kategorier blir ett problem när verken är så många som de idag är, motiverar 

sig Fanart-Central, eftersom det försvårar navigering och träffsök. Detta har naturligtvis en 

poäng, men jag vill ändå mena att kategorisystemet både deviantART och Fanart-Central har 

byggt gallerikonceptet på, är problematisk ur andra synpunkter. Varje nytt verk som laddas 

upp måste generaliseras eller abstraheras för att finna ”sin” kategori. Den visuella bilden är 

det centrala, men språket, förmedlat genom de färdiga kategorierna, blir översättningsmediet 

                                                 
43 Stratadrake, 060301, How-to: Request A New Category, http://forums.fanart-
central.net/viewtopic.php?t=21044&highlight=avoiding+common+mistakes&sid=97843153333fc75622887af96
b3733ab, hämtad 071209 
44 Stratadrake, 060301, Avoiding Common Mistakes, http://forums.fanart-
central.net/viewtopic.php?t=21044&highlight=avoiding+common+mistakes&sid=97843153333fc75622887af96
b3733ab, hämtad 071209 
45 Egen uppskattning från www.fanart-central.net, 071213 
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mellan ord och bild.46 Orden kategoriserar bilden och blir därmed, kanske utan egentlig 

avsikt, ett sätt att definiera fanart som kan vara underminerande för hur det uppfattas eller 

utvecklas. Sajternas navigeringssystem strukturerar dessutom användare att till stor del länka 

sig vidare från verk till verk via kategoriindelningar, favoriseringar, eller via andra 

medlemmar som kommenterat ett verk och därmed placerat dit en länk till sitt eget galleri. 

Detta styr därmed att vissa typer av verk eller vissa aktiva/populära medlemmar sannolikt 

kommer få större publik. 

   Med cyberspace som utställningsrum elimineras även den rumsliga distansen mellan 

betraktare och verk, subjekt och objekt, vilket innebär nya omständigheter för upplevelser av 

verken. Ur ett konstvetenskapligt perspektiv har organiseringen eller kontrollen av detta nya 

rum, poängterats och ifrågasatts.47 Att se det som en utmaning att uppmärksamma sådana 

kontextuella eventuella effekter på verken, är dock inget som uppmuntras inom 

fanartcommunities. Möjligtvis därför att fanart skapas i syfte att presenteras och upplevas i 

den form som deviantART och Fanart-Central erbjuder, det vill säga där varje verk ska läsas 

isolerat men i förhållande till sitt ursprung, med fokus på det visuella nöjet, det personliga 

nöjet eller nöjet i den gemensamma vissheten. Detta är i så fall en motivering till varför så 

många accepterar strukturella generaliseringar av fanart, men det legitimerar knappast de 

begränsningar och det auktoritära styre de bakomliggande strukturerna innebär. Den illusion 

av frihet virtuella communities innebär, har träffande liknats med vad Guy Debord på 1960-

talet förutsåg som ”la société du spectacle”, där en liten elit använder media som ett 

maktmedel genom att ge det ett neutralt utseende av ett stort event.48 

   Detta kapitel har inte syftat till att ge en fullständig redovisning av deviantARTs eller 

Fanart-Centrals uppbyggnad, utan enbart velat exemplifiera hur två administrativa ledningar 

valt att bygga upp sina utställningsrum. Både deviantART och Fanart-Central har visat sig ha 

strukturer som underbygger kanonisering, och motsäger fankulturens grundprincip att varje 

verk är öppet för nya interpretationer. Det har även konstaterats att strukturer kan begränsa 

uppfattningar eller tolkningar av enskilda verks innebörder. 

“Art” – definitioner av konst 

Genom att från communityns sida ställa användare inför val eller begränsningar, upprättas 

kriterier som alla verk bör eller tvingas följa. Dessa är i praktiken ofta subjektiva 

                                                 
46 ”Transcoding”, Kress & Van Leeuwen, 2003, s. 35-37 
47 Martin Rieser, ”The art of interactivity: interactive installation from gallery to street”, 1997/2002, Computers 
& Art, s. 82 
48 http://www.rheingold.com/vc/book/10.html, hämtad 071220 
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smakkriterier för en viss typ av konst, ett faktum som dock sällan formuleras högt. Detta 

kapitel ska försöka kartlägga några sådana kvalitetskriterier. 

Censur, och communityns goda rykte 

I deviantARTs policy går att läsa: 

 
When we discuss mature content we are specifically referring to deviations which contain images, subject 
matter, or other themes which some viewers may find offensive, distasteful, or otherwise undesirable to view 
or to read. The most common ‘undesired’ viewing material may include, but is not limited to, images 
containing artistic nudity (see details below), large amounts of simulated blood and gore, or generally violent 
themes. 
 
DeviantART strictly prohibits the submission of materials classified as pornographic or obscene. There is no 
exception to this prohibition. 
 
Certain content may be deemed obscene by the administration and as such the staff reserves the right to 
remove such content immediately upon discovery. The administration reserves the sole right to review and 
classify questionable material as obscene or not obscene.49  

 
Submissions depicting nude models can be subjected to a judgment of their artistic merit by a member of the 
deviantART staff at any time without warning. Deviations which are judged to lack a certain level of artistic 
quality can be removed without notice; typically this will occur to works which simply display a penis, 
testicle, vagina, breast, nipples, or buttocks.50 

 
Censurering av verk motiveras med moraliska argument, där de “vanligast ogillade” ämnena 

står modell. Ett filter över sajten förhindrar icke-medlemmar att se verk klassificerade 

”mature”.51 Inom sajten reglerar medlemmar själva om de vill ha filtret aktiverat eller inte.52 

Skiljelinjer mellan obscenitet och konstnärligt värde bedöms alltså av sajtens stab.  

Fanart-Central har ett snarlikt system: 
  

WE reserve the right to monitor any submissions (past and present) for the correct application of content 
advisories; and to moderate, reject, and/or delete any material which has not been correctly labelled to match 
its content. 
[…] 
We realize that not everyone has the same tolerances for certain types of content, and that some content is 
generally agreed as upsetting to view. Therefore, we provide a filtering system to allow users to automatically 
block content which they consider offensive. In order for this system to work correctly it is critical that you 
understand what types of content descriptors we use, and apply them if and where needed for your 
submissions. 

 
We have the following content descriptors available. Most of these descriptors have varying levels, each of 
which is cumulative. 
[:nudity, violence, sexual content, racism, language, shonen-ai, shojo-ai]53 
[…] 

                                                 
49 DeviantART, http://about.deviantart.com/policy/etiquette/, hämtad 071119 
50 http://help.deviantart.com/23/, hämtad 071213 
51 Källkod till deviantart.com, <body id="deviantART-v5" class="bubble maturefilter snazzywow">, hämtad 
071129, 
52 http://help.deviantart.com/669, hämtad 071129 
53 Fanart Central, http://www.fanart-central.net/ratings.php, hämtad 071119, shonen-ai och shojo-ai handlar likt 
det engelska begreppet slash om homosexuella relationer, men är ofta mer romantiskt än sexuellt explicit. 
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Effective since July 18th, 2006, we can no longer accept any submissions which require an Explicit-level 
Sexual Content descriptor, because FAC is an all-ages accessible site and we will not risk having explicitly 
"adult" content available here. In other words, this decision is out of legal concerns only and is not because of 
any user or submission in specific.[…] We do acknowledge that there are artists who compose explicit 
artwork, but we will not allow such submissions here on FAC and we reserve the right to reject, remove and/or 
delete any submission which is agreed to be sexually explicit. We have set up a sister site -- Hentai Foundry, 
restricted to users of ages 18 or older -- to accommodate such submissions. 
 

Censur tillhör normen snarare än undantaget på stora bildbaserade communities. Policies som 

dessa uttrycker nervositet från communityns organisation, där mängden användare och verk 

riskerar att kontrollen går dem ur händerna. Det eventuellt konstnärliga värdet i verk med 

explicit innehåll underordnas viljan att behålla en belåten majoritet. Detta är kanske inte så 

anmärkningsvärt, det kan jämföras med hur en gallerist eller utställningscurator väljer vilka 

verk som bäst passar en utställnings värderingar och intentioner. Men som tidigare 

konstaterats står ett internetbaserat galleri på andra grunder. De verk som ingår är inte utvalda 

utifrån gemensamma kriterier, utan utifrån varje medlems personliga bedömning. Ledningen i 

deviantART och Fanart-Central erkänner sig sedan rätten att i efterhand modifiera eller radera 

verk som inte faller i deras tycke. Det faktum att många av medlemmarna ser sajten som ett 

forum för eventuell karriärsklättring inom konstvärlden54, kan sannolikt resultera i att även 

medlemmar uppmuntrar censurering, genom att argumentera för en viss typ av estetik.55 

Communityns kvalitetsbegrepp 

Hur deviantART kan definiera kvalitet exemplifieras i följande:  
What does deviantART consider "Fan Art" to be? 
The type of fan art which is deemed acceptable for submission are those work in which the submitting artist 
has done 100% of the work. This means that the artist had started with a blank slate and perhaps a reference (a 
pose, character, location, or other source) and proceeded to draw, paint, or otherwise create every line and 
place every color with their own hand. 
When copying from an established source it is considered good etiquette to credit your source. Also please 
note that it may be considered unacceptable to precisely duplicate another existing work by directly tracing or 
reproducing every single detail so that it is difficult to tell your work from the original, so please be certain to 
add your own personal touches and style.56 

 

”[W]ith their own hand” understryker hur förbjudet det är att ladda upp andras copyright-

skyddade material. Men det kan även tolkas bokstavligt, att hantverket faktiskt är en viktig del 

av fanart. ”[C]redit your source” är också ett smakkriterium, vilket indikerar att fanart inte är 

helt självständiga verk, utan att dess ursprung har så stor betydelse att det ska krediteras även 

                                                 
54 Cohn, 2005 
55 På grund av utrymmesskäl görs antagandet som ”sannolikt”, för praktiska exempel rekommenderas forum 
eller feedback-kommentarer på deviantART och Fanart-Central 
56 http://help.deviantart.com/572/, hämtad 071123 
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det nya verket. Också ”add your own personal touches and style” uttrycker preferenser för en 

viss typ av konstverk. 

   Fanart-Centrals definiering av fanart uttrycks: 

 
Fanart, redrawings, re-interpretations based on or inspired by existing pieces, generally will not be considered 
a violation of the original artist's copyright, except for the direct inclusion or duplication of copyrighted 
material (as per Section 1). In general, re-drawings or re-interpretations of existing original art may be treated 
as original art itself.57 

 
Fanart-Central kan se ut att ha färre krav än deviantART. Men varje verk måste av dem 

godkännas av en panel, delvis på grund av copyright-problematik, men även för 

”kvalitetskontroll” där de till exempel gått ut med att teckning på linjerat papper ”and things 

like scribbles” är bannlysta.58 De har dessutom en inofficiell men publicerad lista med 

kriterier för verk som kan kvalificera till kategorin ”Featured”, utvalt högkvalitativa verk:  

 
-- If featuring human or humanoid characters, [it] must show a high level of anatomical knowledge. If stylized, 
it must be clear that the distortions were intentional and based on a knowledge of proper anatomy, not just 
mistakes/lack of skill excused as "style". This includes the "contour anime" where it's just outlines that sorta 
kinda almost look like a human body with no actual structure. 
 
-- If featuring animals/creatures, they should be clearly built on structure. A bit harder to see right off than 
humans, but most people know what a horse is supposed to look like. Fantasy creatures should show some 
level of structure, even if it's made up. Everyone has seen amazing concept art where the musculature and 
skeleton are obvious vs some kid's monster doodle that's just...a monster doodle. 
 
-- if greyscale, light source should be consistent and well rendered. The tools should be used effectively [see 
below] 
 
-- if color...and I know this isn't going to be followed, but I'll say it anyway... at least a competent level of 
color theory knowledge should be displayed. Including light source, reflected color, and palette choice. 
Meaning...not default colors with random highlights. 
 
-- If traditional, a strong understanding of the medium should be obvious. I like to think everyone can see a 
good acrylic painting vs a bad one, but I'm starting to doubt that. That doesn't mean every traditional piece 
featured has to be of the level of the Dutch masters, but it should be outstanding for its intent. If the intent is to 
be realistic, it should be really realistic. If it's simplified cartoony, the colors should be smooth, any lines 
confident, and so on. All this applies in addition to the subject criteria above. 
 
-- If digital, should show a high level of skill in the given style and NOT display any of the following: Obvious 
use of dodge/burn to shade, shaky/jagged lines, obvious smudge tool to blend, excessive use of straight 
airbrush, lensflare and other god awful shortcut filters, over saturated color that shouldn't be. 
 
-- Should show an overall stellar effort and quality. We don't need new featured pictures every hour, nor does 
every picture that doesn't completely suck need to be featured. It should be the very best of what we have, and 
sure, maybe that drastically limits which artists will get to be featured for awhile, but that's all the better. It 
should be something to strive for and a reward for people who only submit great work instead of every crappy 
doodle they do.59 

  
                                                 
57 http://www.fanart-central.net/rules.php, hämtad 071214 
58 http://www.fanart-central.net/about.php, hämtad 071213 
59 Listan är skriven av sajtadministratören Fallenangel och hittas i forumet So. About these featured pictures, 
060609, http://forums.fanart-central.net/viewtopic.php?t=25067&start=0, hämtad 071213 
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Dessa smakkriterier liknar äldre eller traditionella idéer om konst.60 De ger inte utrymme för 

konstnärliga värden utanför teknisk skicklighet eller kunskap, och de är elitistiska. 

   Genom analyserna av deviantARTs och Fanart-Centrals visuella retorik framtonar ramarna 

för ett gemensamt och specifikt konstbegrepp. Ledningen för båda sajterna förespråkar 

kvalitéer som teknisk perfektion, färglära, anatomikunskap, hantverk, personlig stil, och 

kreditering av ursprungsverk. De utgår från att vissa kan värdera kvalitet bättre än andra. De 

utgår från att varje verk kan generaliseras i ord som beskriver dess gemensamma nämnare 

med andra verk och därmed kategoriserar dem. De utpekar vissa ämnen som mer anstötliga än 

andra och legitimerar censurering, åter genom somligas förmåga att bättre än andra bedöma 

kvalitet. Uppsatsens analyser har därmed urskilt mönster som stadgar vissa smakkriterier.  

Om fanart och publiken 

Inledningsvis ställdes frågan huruvida man måste vara ett fan och invigd i vissa kriterier för 

att förstå dem. Frågan är central för hur en publik närmar sig fanart och sannolikt även viktigt 

för hur en community bygger upp utställningsrummets interaktionsstrukturer och därmed 

påverkar relationen mellan skapare och betraktare. 
 
When what fans add depends on what was already there, the original author is partly responsible for later 
interpretations61  
 
Many media fans value fan works that jibe with the  
canon, yet also take the characters in new directions. 62 
 
Contemplaining […] one print, opens a range of intertextual networks within which its imagery might be 
understood63 
 
Not all fans use canonical characterization as a starting point. Some just want to play in what they consider a 
common playground, using characters whose attributes are recognizable enough that they will have an 
audience for their works.64 

 
Vi vet inte vad som händer i dessa bilder, men vi vet med säkerhet att något händer och att detta någonting är 
en fiktiv berättelse. 
[…] 
Deras innebörd som berättelse är en samtidig närvaro och frånvaro, en narrativ situation som öppnas men inte 
fullföljs65 

                                                 
60 Från antikens Grekland härstammar värdesättning av hantverksskicklighet; i och med renässansen kom fokus 
på kunskapsaspekten; på 1700-talet började skönhet och konsten som upplevelse att prisas; under romantiken 
uppstod idéer om konstnären som geni; medan 1900-talet innebar mer ifrågasättande, och ett mer varierande 
konstbegrepp, Nationalencyklopedin, 2008, ”konst”, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=229122, 
hämtad 080103 
61 Tushnet, 2007, s. 137 
62 Tushnet, 2007, s. 138, ordet ”canon” syftar på ursprungsversionen 
63 Jenkins, 1992, s. 38 
64 Tushnet, 2007, not 127 på s. 163 
65 Citatet handlar om konstnären Cindy Shermans fotografier, där författaren vidare menar att detta öppna, 
fragmentariska, gör bilden begärlig och därmed kan skapa fetishism, vilket också är en intressant teori att 



 19  

 
Det sista citatet är en tolkning av en serie fotografier som också stämmer överens med hur en 

betraktare konfronteras med fanart. Fanart härrör från fanfiction, så det narrativa och fiktiva 

kan vara en naturlig del i tolkningar av verken, trots den fragmentariska situation en bild 

innebär. Eftersom fanart alltid bygger på andra verk kan det vara en fördel att känna till 

originalet för att kunna studera det nya. Men som påpekas i citaten ovan kan igenkännliga 

attribut, eller små referenser räcka för att andra fans ska inse kopplingar, med andra ord kan 

man inte lita på att känna igen ett verk eller förstå en innebörd, genom enbart kunskap om 

dess ursprung. Den kontext man vill eller väljer att placera verken i idémässigt kan därmed 

begränsas av missuppfattade ikonografiska tolkningar. Tidigare i uppsatsen har konstaterats 

att båda de undersökta sajterna är konstruerade så att medlemmar måste begränsa val av både 

motiv och innehåll, via specifik kategorisering, censurering och kvalitetskriterier. 

Sammanställningen av bilder (bilder 6-45) är tänkta att fungera som en illustration av verk 

som lyfts fram genom dessa system. I en annan undersökning kunde det vara intressant att 

studera interna eller otydliga/dolda referenser som därmed lyckas kringgå communityns 

preferenser och struktur och kanske kan visa helt andra betydelser. Men mina förkunskaper är 

inte tillräckligt stora att tillåta en sådan analys, jag nöjer mig med att påpeka möjligheten.  

   Vikten av kunniga kontextualiserande moderatorer i roll av curatorer kan argumenteras för 

eftersom kunskap kan vara behjälplig vid förmedlande mellan verk och publik.66 Men då 

varken deviantART eller Fanart-Central erbjuder någon form av organiserad curating, mer än 

via den allmänna uppladdningsprocessen, kategoriseringen eller gallerirummets utformande, 

innebär detta argument indirekt en tillit till publikens förmåga att kontextualisera, vilket 

emellertid inte bör tas för givet då detta även påverkas av livet utanför communityn: 

 
[Fans] become immersed in non-competitive and affective play… [though] play is not always caught up in a 
pre-established ’boundedness’ or set of cultural boundaries, but may instead imaginatively create its own set of 
bounderies and its own auto-’context’67  

 
[F]ans’ sense of possessiveness, ownership and textual attachments are already in place before ’normative 
organizations of the proper which specify what counts as a good object of desire or pleasure; a proper mode of 
access or entry to it; and an appropriate range of valuations’ can be said to act on fan interpretation.68 

 
Somliga fans värderar att utveckla ursprunget, andra vill ompröva karaktärers identiteter eller 

relationer, en tredje vill bara ”leka”. Några vill eller vågar kanske inte ta sig egna visuella 

                                                                                                                                                         
applicera på fanart, men utan syfte i denna uppsats, Douglas Crimp, 1979, ”Bilder”, Kairos, Från 60-tal till 
cyberspace, 1997, Stockholm, s. 121-122 
66 Påpekat av Andy Clarke; Grethe Mitchell, 2007, Videogames and Art, Chicago, s. 13 
67 Hills, 2002, s. 112 
68 Hills, 2002, s. 63 
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friheter därför att de är hängivna originalet. Om fanart används som ett tolkningsmedium kan 

det finnas en poäng i att föra fram det personliga budskapet via en gemensam visuell 

referensram. Men det kan verka viktigt med gemensamma kvalitetskriterier just inom en 

grupp.69 Gruppens, communityns, produktion kan då fylla funktionen av att definiera och 

etablera gemenskapen, och kvaliteten i ett verk uppfattas därefter som sämre ju mer 

distanserad till den smak gruppen delar.70  

Konstbegrepp eller övergrepp 

Uppsatsen har pekat på hur struktur och retorik i den visuella miljön målar upp ramar för 

fanart, men att det inom dessa ramar också finns möjlighet att ta sig mer eller mindre friheter. 

Detta avslutande kapitel fortsätter studera möjligheterna att göra självständiga val. Hur 

frihetlig kan eller vill man vara inom den gemenskap en community innebär? 

   Både deviantART och Fanart-Central har handlednings-kategorier, Tutorials, som 

uppmuntrar mindre erfarna medlemmar att lära sig av mer erfarna,71 både via ord och via bild 

(exempel bild 5 och 6). Återkoppling ges dessutom regelbundet i ”gallerierna”, där det är 

möjligt att kommentera varje verk och där spontana hyllningar eller sågningar varvas med 

konstruktiv kritik.72 

   Fanart innebär ett intresse för visuella uttrycksmöjligheter, därmed är akademisk eller 

skolad kunskap om konst inte något krav. Härmning, mimesis, igenkännbara kompositioner, 

tekniker, teman, kan vara en trygghet och en grund,73 vilket kan vara en förklaring till 

återkommande motiv och innehåll i fanart.74 Förhållandet mellan på olika sätt erfarna eller 

mindre erfarna medlemmar skulle kunna jämföras med förhållandet mellan ett barn som lär 

sig förstå sin omvärld genom visuell representation, och en vuxen som finns till hand genom 

denna utveckling. Vuxnas uppmuntran och instruktion kan då vara till hjälp för barnets 

medvetande om sin aktivitet, men för mycket auktoritet kan hämma barnets utveckling och 

entusiasm.75 

                                                 
69 Rosemary J. Coombe, 1998, The Cultural Life of Intellectual Properties: Authorship, Appropriation, and the 
Law, Durham, kapitel 4 
70 Kress & Van Leeuwen, 2003, s. 164-165 
71 deviantART, http://browse.deviantart.com/resources/tutorials/, Fanart-Central, http://www.fanart-
central.net/cat-4248.php, hämtat 071214 
72 För studier av återkoppling, feedback, i communties, se Parrish, 2007 
73 Matthews, 2003, s. 196  
74 “male bonding, romantic awakening and group commitment […] these themes reflect not only central 
concerns of fan gossip, criticism and fiction, but also speak to the desires for affiliation that draw people into the 
fan community”, Jenkins, 1992, s. 237 
75 Matthews, 2003, s. 207 



 21  

   De som startar och bygger upp en webbcommunity har privilegier genom att det är de som 

konstruerar ramarna för övriga medlemmar. De får därmed en auktoritär roll.76 DeviantART 

har för tillfället 31 personer i sin personalstab, uppdelade i olika team och med olika titlar och 

uppgifter.77 Fanart-Central informerar också om att deras stab är indelade efter olika 

uppgifter,78 men saknar uppgifter om administrationens storlek. Genom rollen som auktoritet i 

cyberspace och i den specifika gemenskapen, kan personlig smak legitimeras och också 

utövas praktiskt till exempel genom rättigheten att ta bort verk som inte följer policies.79 Även 

interaktionen mellan medlemmar kan spela roll för uppbyggnaden av gemenskap.80 

 
What holds a collective intelligence together is not the possession of knowledge – which is relatively static, 
but the social process of acquiring knowledge- which is dynamic and participatory, continually testing and 
reaffirming the group’s social ties.81 

 
Ett system som uppmuntrar handledning och imitation, uppmuntrar också kunskapshierarkier. 

Genom att ta på sig rollen av handledare och därmed demonstrera sin status82 kan personliga 

smakkriterier få en neutraliserad objektivitet.  

   Fans kan skildras som kulturellt motstånd. De ifrågasätter varumärkens autenticitet eller 

inflytande, de symboliserar en öppen och tillåtande gemenskap, de värdesätter kunskap och 

fantasi, de värdesätter verk andra förkastat,83 bland annat. Men dessa egenskaper syns främst i 

jämförelse med annan kultur. Att studera fanart är att upptäcka att smakhierarkier, sociala 

hierarkier, kommersialitet, amatörism och brist på fantasi, är egenskaper som kan förekomma 

lika ofta. Liknande aspekter har uppmärksammats tidigare som en i fankulturen inneboende 

paradox: 
 

                                                 
76 ”Auktoritet” - social relation där en person (grupp, institution) har inflytande över en annan person (grupp, 
institution) och där inflytandet uppfattas som rättmätigt eller legitimt av den senare, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=120578&i_word=auktoritet, hämtad 071214 
77 http://about.deviantart.com/?page=team-core, hämtad 071214 
78 http://www.fanart-central.net/about.php, hämtad 071214 
79 Se till exempel deviantART, http://about.deviantart.com/policy/etiquette/, Fanart-Central, http://www.fanart-
central.net/about.php, hämtad 071214 
80 ”Fanfiction is about filling needs, and two of the greatest are those for connection and community”, C. Moore, 
2005, s. 17 
81 Jenkins, 2006, s. 54 
82 En teori av Pierre Bourdieu, som används i analyser av fankultur av till exempel Hills, 2002, s. 46 
83 Kan jämföras med konstvetenskapliga teoretiska begrepp som till exempel Pierre Bourdieus La distinction, att 
distansera sig från de med ”rätt” smak; Nicholas Bourriauds postproduction, att konsten ska förstöra alla 
överenskommelser om vad som är smak eller vad som är verkets mening; situationisternas détournement, att 
”återanvända” kulturella symboler och därmed få distans till och avmystifiera dem och på så sätt frigöra de 
produktiva krafter som via till exempel kulturkanon, eller idolisering av enskilda individer, hålls tillbaka av 
styrande ideologier.  
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[Fans are] simultaneously inside and outside the processes of commodification, experiencing an intensely 
personal ’use-value’ in relation to their object of fandom, and [are] then being re-positioned within more 
general and systematic processes of ’exchange-value’.84 
 
[T]he best we can hope for is a theoretical approach to fandom which can tolerate contradiction without 
seeking to close it down prematurely85 
 
[T]he online fan audience consumes a textual construction of itself alongside the originating commodity-text 
with the valued novelties of the latter crossing over into the equally novel and similarly valued speculations, 
rewritings, and framings of the former. 86 
 

Varför vissa verk blir populärare än andra behöver inte vara relaterat till medlemmars idéer 

om konstnärlig kvalitet, då innebörden av att vara ett fan påverkar fanart lika mycket eller 

mer, än vad ett eventuellt konstintresse kanske gör. Men det kan ändå vara av intresse för de 

engagerade att formulera kriterier kring kvalitet, mål och mening.87 En paradox kan även 

finnas i vad som till det yttre uppfattas som sammanhållning och enighet. Intersubjektiv 

gemenskap kan bygga på en dynamik upprätthållen av en överskridande opposition.88 Inom 

fanart innebär det en gemenskap att fanart står i opposition mot annan konst. Men tänkbart 

även genom att inre avvikelser mot majoritetens smak- eller kvalitetskriterier kan förekomma. 

I skenet av det avvikande blir även kanoniserade kriterier tydligare och får därmed lättare att 

verifiera sina kvalitéer. Avvikelser går troligen oftast förbi, förlorade eller dolda i 

communityns flöde av verk. Men om något skulle ankras, slumpmässigt, kontinuerligt, eller 

via en auktoritet med tillräcklig status för att inte betraktas som negativt avvikande, kan detta 

sannolikt bidra till att utveckla nya smakkriterier och nya kanon. 
 

[C]ommunities offers… fans opportunity to understand art as something meaningful that symbolizes an 
important part of their everyday practices. […] While its highly mobile, popular aesthetic seems a perfect 
instance of the postmodern moment, its appeal to traditional craft skills hints at a much longer historical 
hinterland of amateur and professional practice and the interesting space between them which some of these 
fan-artists inhabit.89  
 

Att som här ovan försöka positionera fanart i en konsthistorisk kontext genom att fastställa 

dess förhållande till begrepp som ”postmodern” eller ”traditionell” konst, tolkar jag som en 

föresats att tillskriva fanart ett konstvärde. Personligen anser jag det snarare missvisande, det 

blir ett försök att bedöma en kultur utifrån en annan kulturs traditioner och värden. Troligtvis 

                                                 
84 ”Performative consumption”, en teori baserad på Theodor Adorno och i grunden Karl Marx begrepp ’use-
value’ och ’exchange value’, Hills, 2002, s. 44 
85 Hills, 2002, s. 29 
86 Hills, 2002, s. 177 
87 konstaterat om fanfiction, Juli J. Parrish, 2007, Inventing a Universe: Reading and Writing Internet Fan 
Fiction, Pittsburgh, s. 114 
88 Erik W. Doxtader, 2000, ”Characters in the Middle of Public Life: Consensus, Dissent, and Ethos”, 
Philosophy and Rhetoric, Vol. 33, No. 4, 2000, https://muse-jhu-
edu.till.biblextern.sh.se/journals/philosophy_and_rhetoric/v033/33.4doxtader.html, s. 339, hämtad 080103 
89 Om spelcommunities, Gareth Schott, Andrew Burn, 2007, ”Fan-Art as a Function of Agency in Oddworld 
Fan-Culture”, Videogames and Art, Chicago, s. 253 
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finns på fanartsajter som deviantART och Fanart-Central, också medlemmar som vill se 

fanart som mer än en fanpraktik eller ett personligt uttryck, och snarare som en professionell 

kommersiell verksamhet. Likt fysiska eller internetbaserade konstgallerier är dessa sajter till 

exempel uppbyggda med avsikten att presentera och, i alla fall på deviantART, eventuellt 

sälja de verk som representeras. Att associera fanart med ”konst”, postmodern, traditionell, 

eller värdeladdad på något annat sätt, kan vara en ansats till att överbrygga ordet ”fans” 

eventuella associationer med amatörism, eller hobbyverksamhet. På samma sätt kan de 

drivande bakom sajterna tjäna på att förknippas med konst och kvalitet om det innebär mer 

annonsintäkter eller berättigar avgifter i syfte att utvidga communityns verksamheter.90 Detta 

kan även vara av fördel för större företag som vill skydda sin copyright: 
 
Fictions of creativity, personality and originality are preserved to legitimate the rights of investors to control 
the circulation of corporately produced textuality and its reworkings by others.… [T]his establishes rights not 
merely to a continuing return on investment but to control of the cultural activities of those who…re-create 
textual tendencies to make them better expressions of their own lives and aspirations91 

 
De fanart-communities jag studerat har inga formulerade riktlinjer för vilken sorts fans eller 

vilken sorts fanart som får ingå. Som poängterats innebär fankultur ett liberalt och ofta 

paradoxalt förhållande till ursprungsverken de baseras på. Ändå visar studierna av dessa 

communities ett starkt begränsat konstbegrepp som motsäger dessa grundstrukturer. Därmed 

verkar det än mer troligt att dolda motiv likt dem jag belyst här ovanför, ligger bakom viljan 

av en yttre enad front. Communityns ledning, om det så är administratörer eller auktoriteter, 

försöker på samma sätt som företag92 att legitimera kontroll över nya verk. Snarare än ett 

gemensamt överenskommet konstbegrepp liknar det ett implicit övergrepp.  

  De inom deviantART och Fanart-Central, påvisade hierarkiska strukturerna i användning 

och interaktion främjar ett auktoritärt styre och en auktoritär legitimerad smak. Förväntningar 

på samhörighet och gemenskap inom communities kan medföra att de som känner sig 

avvikande söker sig någon annanstans.93 Detta är, som tidigare diskuterat, inte självklart eller 

definitivt, men det kan ligga i särskilda intressen att framställa det så. Det handlar om en yttre 

strategisk strukturering av vär(l)den, en kollektivt ordnad retorik. 

                                                 
90 Sajter som eventuella exploatörer av enskilda fans skapelser har till exempel kommenterats av Tushnet, 2007, 
s. 172 
91 Coombe, 1998, s. 283 
92 Se citatet ovan, ibid not 90  
93 ”Attempts to alter definitions of reality [ in a specific discourse] are always likely to produce scandal, and 
therefore resisted”,. Kress & Van Leeuwen, 2003, s. 172 
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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte har varit att studera vilka föreställningar kring begreppet ”konst” som 

insinueras genom struktur och retorik i en fanart-communitys utställningsrum. Detta har 

exemplifierats i två breda och populära communities, deviantART och Fanart-Central. En mer 

specifik analys utfördes av respektive sajts huvudsida och av hur den visuella retoriken där 

uttrycker värderingar och påverkar besökarens fortsatta navigering på sajten. Analyserna av 

sajterna visade på relativt lika konstruktioner, där det virtuella gallerirummet motiverar ett 

visst användande, som i sin tur bygger upp konstkanon efter strukturer och intressen. 

Personliga idéer om konstnärligt värde är tillåtna och kan uppmuntras, men i praktiken 

undermineras de av den gemensamma policyn. Fanart kan därmed lätt uppfattas som 

begränsat och konformt. Jag har argumenterat för att detta även beror på fan-kanon byggd på 

visuell och teoretisk förtrogenhet till källor, vilket kan skapa smakkriterier utanför en 

konstnärlig diskurs. Dessutom att det beror på utställningsrummet, communityn och i 

intressen hos dem som har mer auktoritet att utöva inflytande på andra. Retoriken inom 

deviantART och Fanart-Central bygger dessutom på en viss publik, fans som redan är fans, 

som vet varför de är fans och varför de vill uttrycka detta i bilder. Uppmuntran av 

självreflektion eller av själva skapandet kan därmed tyckas överflödigt.  Men att som dessa 

communities försöka upprätthålla idéer om fanart som en enhetlig genre genom att diktera 

strikta ramar, är inskränkande och motsäger fankulturens inneboende liberala principer. Att 

medlemmars verk begränsas av kategorisering, censurering och kvalitetskontroller, begränsar 

sannolikt även mångas idéer om vad som är konst eller kvalitet och påverkar fortsatta 

konventioner. 

   Fankultur skildras gärna som ett öppet och mångsidigt kreativt skapande, men i fanart-

communities finns en stark överbyggande struktur som definierar det konstbegrepp 

medlemmarna underkastas via visuell och social retorik. 

   Uppsatsen har poängterat och synliggjort didaktiska men outtalade strukturer, och tillfört 

ämnet empiriskt material som kan öppna upp för fortsatt forskning kring fanart eller kring 

konstbegreppets auktoritet. 
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