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ABSTRACT

Fans deltagande beskrivs  teoretiskt  både som potentiell  aktivism i  en kommersiell  

mediekultur  genom  att  skriva  över  den  med  sina  egna  texter,  eller  som  ett 

understödjande  deltagande  som  stärker  kommersiella  intressen.  Den  här  studien 

utforskar deltagande online kring  The Twilight Saga,  ett  populärkulturellt fenomen 

som både utgörs av fandom och kommersiell franchise. Fokus ligger på hur praktiker 

utvecklats för deltagande  på Internet och materialet utgörs både av fansidor ägda och 

administrerade  av  enskilda  fans  och  webbsidor  som  representerar  aktörer  inom 

franchise. Syftet är att undersöka relationen mellan fandom och franchise för att i sin  

tur utforska  karaktären av deltagande när fans har sina egna kanaler för att publicera  

och producera material. 

Metoden är en modifiering av Foot & Schneiders webbsfärsanalys. Genom att studera 

hur relationerna konkret manifesterar sig i webbläsaren beröra frågeställningarna;  På 

vilket sätt associerar aktörer inom och mellan fandom och franchise med varandra och 

till synes med vilka intentioner? Vilken typ av innehåll samproduceras av fandom och 

franchise? Hur används strukturer online för att mobilisera fans offline? Hur hanteras 

spänningen mellan självständighet och kontroll  när fans blir medproducenter av ett 

populärkulturellt fenomen? 

Studien  visar  att  trots  att  fansidorna  agerar  självständigt  är  deras  deltagande  ett  

understödjande av kommersiella intressen. Fans kreativitet inkorporeras i franchisen 

och  ger  både  underhållningsvärde  och  stärker  varumärket  ”Twilight”.  Med fansen 

fascination  för  kändiskultur  upprätthålles  också  en  symbolisk  hierarki  mellan 

producenterna av den ”primära texten” och fansen. Relationer som kan ses som en 

inkarnation  av  de  relationer  mellan  publiker  och  producenter  förknippade  med 

massmedier.

NYCKELORD:  Fandom,  Franchise,  Twilight,  Deltagande,  Participatory  Culture, 

Konvergens, Webbsfärsanalys
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INLEDNING

I boken Convergence Culture skriver Henry Jenkins om nya krav i den 

amerikanska filmindustrin. Tidigare efterfrågades en bra historia för att 

göra en bra film. Senare blev spännande karaktärer viktiga för att kunna 

göra uppföljare. Nu behövs en intressant värld där fans kan engagera sig 

genom multipla  kanaler  för  att  skapa  ett  framgångsrikt  kommersiellt 

fenomen (2008:116). En värld som inte bara utspelar sig i den primära 

texten utan världar som fans själva kan delta i och utveckla genom sitt 

engagemang.  En sådan värld som attraherat  fans över hela världen är 

The Twilight Saga, kring Stephenie Meyers fyra böcker om Bella som 

förälskar  sig  i  vampyren  Edward.  Ett  populärkulturellt  fenomen  som 

utgörs både av kommersiell franchise och fandom. ”Franchise” omfattar 

de  koordinerade  insatser  för  att  skapa  varumärken  i  en  mängd 

mediekanaler  (Jenkins  2008:19)  och  ”fandom”  eller  fankultur  av 

organiserade och medproducerande fans (Jenkins 2008:325).   

Den  här  utvecklingen  förknippas  med  ett  nytt  medielandskap  där 

innehåll rör sig genom olika medier. Inte minst tack vare expansionen av 

Internet  utvecklas  ett  medielandskap  som  i  högre  grad  bygger  på 

interaktion.  Närmare  bestämt  ett  medielandskap  med  det  inneboende 

löftet att utmana gränsen mellan passiva publiker och aktiva producenter 
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förknippade med massmedier. Men om vi då har ett mediesystem som 

bygger  på  interaktion  och  deltagande,  vilka  är  då  formerna  och 

premisserna  för  att  delta?  För  att  skapa  ett  framgångsrikt 

populärkulturellt fenomen i ett medielandskap baserat på deltagande och 

interaktion behövs deltagare – fans. Men hur förhåller sig franchisen och 

fansen till  varandra i fallet  med  The Twilight Saga  och hur utvecklas 

praktiker  för  deltagande  i  samspel  mellan  fans  och  kommersiella 

aktörer? 

Här definieras aktörer både inom franchise och fandom som deltagare i 

egenskap av producenter. Materialet utgörs av ett flertal webbsidor som 

antingen  ägs  av  enskilda  fans,  produktionsbolaget  Summit 

Entertainment  eller  författaren  Stephenie  Meyer  där  de  senare 

representerar  Twilight  franchise.  Motiveringen till  att  undersöka sidor 

ägda av aktörer inom både franchise och fandom, är att ta reda på under 

vilka premisser  som oberoende fans deltar i produktionen av fenomenet 

och  vad  för  typer  av  relationer  och  praktiker  som  utvecklas  med 

franchisen.  Det  kan  vara  förvirrande  att  tala  om  aktörerna  inom 

franchisen som deltagare, men i det här sammanhanget är de deltagare i 

en webbsfär online där  de definieras  som deltagare,  för att i  den här 

studien utforska relationen mellan dem. En viktigt reservation här är, att 

även om fansen definieras som producenter, har de inte likvärdig makt 

eller  rättigheter  till  fenomenet  i  sin helhet.  För att  nyansera och fylla 

begreppet  ”deltagande”  har  studien  inspirerats  av  Mark  Andrejevic 

uppmaning  att  även  kunna tala  om fans  som ett  slags  medhjälpande 

deltagande  till  kommersiella  intressen.  Studien  visar  hur  deltagande 

tillsammans  med  ”empowerment”,  vilket  här  översätts  som 

självständighet, både genererar underhållningsvärde och skänker status 

till  enskilda  fans  samtidigt  som  deltagande  stärker  varumärket  och 

kändiskulturen.
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet  med  den här  studien  är  att  utforska deltagande.  Hur  deltagare 

skapar världen omkring den fiktiva världen och konstituerar en del av 

det  populärkulturella  fenomenet  The  Twilight  Saga.  Här  definieras 

deltagare  i  egenskap av producenter,  det vill  säga både enskilda fans 

som  äger  egna  webbsidor  och  kommersiella  aktörer  vars  webbsidor 

representerar  franchisen.  Studiens  tyngdpunkt  vilar  på  hur  dessa  fans 

och  kommersiella  intressen  etablerar  relationer  och  tillsammans 

utvecklat och utvecklar praktiker för deltagande. 

För  att  studera  relationen mellan  fandom  och  franchise  används 

webbsfäranalys  som  metod  för  att  tänka  på  relationer  mellan  olika 

webbsidor  och  aktörer  på  Internet.  Studien  genomförs  ur  ett 

användarperspektiv  vilket  innebär  nivån av det  som användaren ser  i 

webbläsaren.  Fokus  ligger  på  hur  fans  och  kommersiella  aktörer 

associerar  sig  med  varandra  genom respektive  webbsidor  och  skapar 

onlinestrukturer genom att omnämna eller länka till varandra. Vidare hur 

de onlinestrukturer skapar förutsättningar för att gemensamt producera 

innehåll,  varor och tjänster. Till sist hur onlinestrukturer blir en grund 

för  mobilisering  av  fans  offline.  Syftet  är  alltså  att  undersöka  hur 

Internet möjliggör deltagande omkring ett populärkulturellt fenomen och 

besvara frågeställningarna:

− På vilket sätt associerar aktörer inom och mellan fandom och  

franchise med varandra och till synes med vilka intentioner?

− Vilken typ av innehåll samproduceras av fandom och franchise?

− Hur används strukturer online för att mobilisera fans offline?

− Hur  hanteras  spänningen  mellan  självständighet  och  kontroll  

när fans blir medproducenter av ett populärkulturellt fenomen?
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TWILIGHT FANDOM/FRANCHISE 
För att logiskt motivera och redogöra för mitt val att material så börjar vi 

med bakgrunden. The Twilight Saga är fyra böcker om Bella Swan som 

flyttar till sömniga Forks, Washington för att bo med sin pappa. Där blir 

hon förälskad i vampyren Edward Cullen.  Familjen Cullen är ovanliga 

vampyrer som vill leva sida vid sida med människor och har brutit mot 

vampyrlagen när de avslöjat för Bella att de är vampyrer. Samtidigt blir 

Bella intensivt uppvaktad av sin barndomsvän Jacob. För att komplicera 

det ytterligare har Jacob börjat skifta in till en varulv, ett arv som har 

passerats  vidare  i  generationer  för  att  skydda  människorna  från 

vampyrerna. Trots sin starka vänskapliga kärlek till Jacob vill Bella ha 

Edward och att han ska transformera henne till en vampyr. I fyra böcker 

kämpar Bella för sin kärlek till Edward och för att överleva i en värld 

med rivaliserande vampyrer och varulvar. 

Twilight  fandom och Twilight  franchise har  utvecklats  parallellt  med 

överlappningar  till  varandra.  Den första boken publicerades  för första 

gången  i  oktober  2005  i  USA  och  har  sen  dess  haft  ett  ungt 

expanderande fandom. Twilight fandom är främst situerat i amerikansk 

populärkultur,  men  expanderar  transnationellt  både  som  fandom  och 

franchise. Rättigheterna att översätta böckerna har sålts till 50 länder och 

sålt  nära  100  miljoner  upplagor.  (Sellers  2010, 

www.publisherweekly.co  m  ) 

Twilight fandom hade börjat ta form innan böckerna blev film och redan 

från  början  interagerade  delar  av  dess  fanbas  genom  Internet.  Flera 

dedikerade  fans  startade  egna  sidor  tillägnade  Twilight,  med  egna 

diskussionsforum för att  komma i kontakt med andra fans. Till  synes 

drivs de ofta ideellt med hjälp av reklamintäkter, bidrag från andra fans 

och att sälja ”fanmade merchendise” som är varor relaterade till Twilight 

fans själva producerat. Stephenie Meyer, seriens författare, hade själv en 

egen  hemsida,  www.stepheniemeyer.com,  innan  böckerna 
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filmatiserades. Den främsta anledningen var att hon ville hålla kontakten 

med sina fans ( Green 2008, www.buisnessweek.com). 

Dialogen med fans har även förvaltats av bolaget Summit Entertainment 

som  gjort  filmerna.  Nancy  Kirkpatrick,  PR  ansvarig  på  Summit 

Entertainment  utnämndes  till  ”Marketer  of  the  Year  2009”  av 

Brandweek för hon strategiskt har marknadsfört Twilightfilmerna genom 

aktivt  samarbete  med  fans  på  olika  sätt  (Ebenkamp  2009, 

www.brandweek.com). Bland annat genom att skapa samlingsplatser för 

fans som midnattvisningar vid bio- eller DVD- premiärer. Målgruppen 

hade fram tills nu främst varit unga tjejer. Med intentionen om att bredda 

fanbasen  demografiskt  och  nå  kvinnor  i  alla  åldrar,  samarbetade 

Kirkpatrick  med  fansidan  www.twilightmoms.com.  För  att  bli  en 

TwilightMOM måste du vara över 25 år,  kvinna med minst  ett  barn. 

Tillsammans med boksajten  www.amazon.com startades  en blogg där 

TwilightMOMS bloggade från filminspelningen av första filmen i serien 

(Parekh 2009). 

MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR
För att avgränsa mitt material har jag arbetat med konceptet webbsfär. 

Istället  för  att  fokusera  på  en  enskild  aktör  eller  hemsida  är 

webbsfäranalys  (web  sphere  analysis)  ett  sätt  att  tänka  på  relationen 

mellan  flera  aktörer  och  webbsidor. Foot  &  Schneider  har  själva 

utvecklat  sin  metod  för  att  studera  konventionella  praktiker  för 

webbkampanjande på nätet. Metoden kan appliceras på andra områden 

om handlar om social  organisering på Internet och kommer i den här 

undersökningen  vara  ett  verktyg  för  att  undersöka  relationen  mellan 

fandom och franchise. Foot & Schneider definierar en webbsfär som en 

“dynamisk uppsättning av digitala resurser som spänner över multipla 

webbsidor  som är  relaterade  till  en  händelse  eller  ett  centralt  tema” 

(2006:20 [min översättning]). 
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Arbetet i sig att avgränsa webbsfären på ett meningsfullt sätt blev en stor 

del av undersökningen. Enligt Foot & Schneider behöver man ta hänsyn 

till  tre  aspekter  för  att  definiera  webbsfären  på  ett  systematiskt  sätt; 

”tematisk  förutsägbarhet”,  ”förutsägbara  aktörer”  och  ”nivån  av 

stabilitet”  i webbsfären (2006:30). Det centrala  temat är  The Twilight  

Saga,  vidare refererat till som Twilight.  Men sökningen ”Twilight” ger 

92 000 000 träffar på Google (2010-04-25). Webbsfären är helt omöjlig 

att  överskåda  och  innehåller  många  olika  teman,  diskussioner  och 

händelser. Den första aspekten ”tematisk förutsägbarhet” var därför inte 

användbar  för  att  avgränsa  webbsfären  nämnvärt.  Som  en  följd  av 

mängden material och syftet att undersöka relationer mellan aktörer blev 

den  andra  aspekten  ”förutsägbara  aktörer”  viktig  för  att  definiera 

webbsfären.  Det  vill  säga  vilka  aktörer  som  kan  vara  relevanta  för 

undersökningen  och  två  huvudkategorier  av  aktörer  definierades  vars 

relationer är intressanta för den här studien. 

Första kategorin är kommersiella aktörer med rättigheter till  böckerna 

eller  filmerna  som  representerar  franchisen.  Här  placeras  Summit 

Entertainment som producerar filmerna tillsammans med författaren till 

böckerna,  Stephenie  Meyer.  Dessa  aktörer  valdes  med  tanke  på  det 

intresse som både Summit Entertainment och Stephenie Meyer visat fans 

och fandom.  

Den  andra  kategorin  är  oberoende  fans  som  driver  och  äger  egna 

webbsidor, en heterogen kategori vad det gäller kön, ålder, etnicitet och 

motivation att bli ett fan. Motivet till att fokusera på den här typen av 

sidor är att ta reda på mer om vilka former för deltagande som utvecklas 

när fans driver och administrerar sina egna sidor.  Det här är den stora 

gruppen av aktörer. Sökningen ”Twilight fansite” på Google genererar 

85 000 träffar (2010-04-25). Då inkluderas ju även dem som refererar 

till  ”Twilight  fansite”  i  träfflistan,  men  det  ger  ändå  någon  slags 

fingervisning om att den här gruppen av aktörer är stor. De som hamnar 

högst i träfflistan är uteslutande amerikanska fansidor, även om det finns 

fansidor från en många andra länder som Ryssland, Italien och Turkiet. 
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Med  bakgrund  av  att  fansidorna  var  så  många  började  jag  utforska 

franchisens  webbsidor.  Summit  Entertainment  har  två  officiella  sidor 

dedikerade till  The Twilight Saga, en för film nummer två New Moon: 

www.newmoonthemovie.com,  och  film  nummer  tre  Eclipse: 

www.eclipsethemovie.com Under fliken ”Community” har båda sidorna 

en identisk lista med länkar både till sidor ägda av kommersiella aktörer 

och  fansidor.  Med  hänvisning  till  mitt  syfte  att  utforska  relationen 

mellan fandom och franchise, har den här listan med externa länkar fått 

utgöra  en webbsfär.  Här  blev också  Foot  & Schneiders  tredje  aspekt 

relevant, ”nivån av stabilitet”, då listan var identisk på båda sidorna och 

verkar vara en etablerad relation i alla fall från Summits Entertainments 

sida.  Från  listan  valdes  sidorna  ut  som  fick  representera  Twilight 

franchise.  ww.eclipsethemovie.com får  representera  Summit 

Entertainment  i  webbsfären  tillsammans  med  författaren  Stephenie 

Meyers  webbsida  www.stepheniemeyer.com som också  fans  med  på 

Summit Entertainments lista. 

Listan  innehöll  fortfarande  för  många  fansidor  i  proportion  till 

undersökningen. Med kriteriet att det skulle vara en oberoende fansida, 

avgränsades antalet fansidor till 10 st (se bilaga 1). Motiveringen till att 

de ska vara ägda och administrerade av enskilda fans är med hänvisning 

till  den  sista  av  frågeställningarna;  hur  hanteras  spänningen  mellan 

självständighet  och  kontroll  när  fans  blir  medproducenter?  Det  blev 

därför intressant att studera sidor som fans själva administrerar och se 

vad de förvaltar sin självständighet. 

På listan fans även fyra fansidor som inte var engelskspråkiga. De valdes 

bort för även om Twilight är ett transnationellt fenomen, så är dess hjärta 

i  amerikansk  populärkultur.  Med  bakgrund  av  detta  avgränsades 

webbsfären  till  engelskspråkiga  sidor,  där  huvuddelen  av 

administratörerna är bosatta i USA. Dessutom fanns länkar till fansidor 

på sociala medier som Facebook, Myspace och YouTube. De exkluderas 

ur materialet då alla hade samma vy, en applikation som integrerade de 

tre sociala medierna tillsammans med Twitter. De föll bort när det blev 
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svårt att avgöra vem det var som administrerade sidorna. Sociala medier 

och  icke-engelskspråkiga  sidor  kommer  att  omnämnas  i  den  mån  de 

relateras  till  de  utvalda  sidorna  för  undersökningen.  Tidsperiod,  ett 

närmare  urval  och  tillvägagångssätt  kommer  diskuteras  vidare  under 

Metoder. 

TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 
FRÅN DET FARLIGA TILL DET KREATIVA FANET

Fram till början av 1990-talet hade fans beskrivits som utstötta individer 

i det moderna samhället som hanterade sin isolation genom att fixera sig 

vid kändisar. Men under 1990-talet börjar fans studeras ur ett ”Cultural 

studies”  perspektiv  där  bilden  av  fans  som  farliga  överdrivna 

personligheter  korrigerades  till  fans  som  sociala  och  kulturskapande. 

Frågor ställdes om hur fans konstruerade mening, identitet, gemenskap 

(Lewis  1992).  Det  här  handlar  om  studier  som  främst  fokuserar  på 

fandom som relationen mellan fans. Bilden som framträder är fans som 

kreativa  och  deltagande  i  kontrast  till  de  farliga  och  okontrollerade 

fansen. Trots detta är  fans en spektakulär  kategori  i den amerikanska 

kulturen som till synes utan smak kastar de sig över allt som har med 

deras favorit medietext att göra (Jenkins 2006:39). 

FANDOM SOM DELTAGARKULTURKULTUR

I och med expansionen av Internet blev fans ”early adapters” eller tidiga 

användare.  Internet  gjorde  att  fandom  kunde  intensifieras  i  flera 

dimensioner.  Fans som tidigare  per post  skickat  varandra ”fanzine”  - 

egenhändigt producerade tidningar med material relaterat till sina favorit 

texter  - kunde nu dela dem med varandra på Internet. Traditionen sen 

tidigare  bland olika  fandom att  arrangera  konvent  där  fans  samlades, 

kunde kompletteras med kontakt dagligen genom Internet istället för att 

vänta till nästa event. Internet möjliggjorde interaktion med andra fans 

runt  om  i  världen,  flera  timmar  om  dagen  närhelst  på  dygnet. 

(2006:141). Fandom som redan var en deltagarkultur kunde omfatta fler 

deltagare genom Internet. Som tidigare berörts så är deltagande är ett 
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begrepp som förknippats  med  ett  nytt  medielandskap  som bygger  på 

interaktion framför passiv konsumtion förknippat med massmedier. En 

viktig  reservation  Jenkins  gör  är  att  använda  sig  av  begreppet 

”deltagare” istället för producenter och publik. Det innebär inte att alla 

har likvärdig makt över processen att skapa mening och innehåll, varken 

deltagare med varierande positioner hos mediebolagen eller bland fans 

(2008:3). 

KONVERGENS MELLAN FRANCHISE OCH FANDOM 
Konvergens är en förutsättning både för fandom och franchise.  Ordet 

konvergens har  många betydelser.  Dels syftar  ordet på integrering av 

olika medieformer men enligt Jenkins är konvergens även en integrering 

av  kommersiella  medier  och  gräsrotsmedier,  då  Jenkins  jämför  det 

senare  med  organiserade  fans  som producerar  medieinnehåll.  Jenkins 

pekar vidare på en utveckling där deltagande genom nya medier ökar 

samtidigt  som  ägandekoncentrationen  inom  den  kommersiella 

medianindustrin.  Medan  medieföretag  utforskar  hur  de  ska  öka 

medieflödet,  utvecklar  konsumenter  och  användare  strategier  för  att 

forma  och  delta  i  samma  medieflöde  (2006:135).  När  dessa  viljor 

konvergerar kan de leda till fruktbara samarbeten men det kan leda till 

konflikter.  Exempelvis hotade bolaget Warner Bros  Harry Potter-fans 

med stämning om de inte stängde ner sina fansidor då  Warner Bros 

ansåg att fansidor var ett upphovsrättsligt intrång och kunde förväxlas 

med den officiella Harry Potter franchise (Jenkins 2008:176ff). Det sker 

alltså en förhandling om på vilket sätt och vilken typ av deltagande som 

är tillåtet. Samtidigt så erbjuder konvergens möjligheter för franchise att 

kunna sprida innehåll mellan olika plattformar, genom att uppmana och 

underlätta flödet av bilder, idéer och narrativ i multipla kanaler däribland 

fansidor.  Franchise  innebär  som  tidigare  nämnt  de  koordinerade 

insatserna  för  att  skapa  ett  varumärke  som  rör  sig  i  en  mängd 

mediekanaler. (Jenkins 2008:18 eller 2006:135). 
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FANDOM SOM INFORMATIONSKULTUR

Charles  Soukup  har  studerat  relationen  mellan  fandom,  kändiskultur 

(celebrity  culture)  och  virtuella  communities.  I  intervjuer  med 

administratörer  av  fansidor  observerade  han  den  återkommande 

motivationen  och glädjen i  att  få  dela  kunskap och information  med 

andra  fans  (2006:325).  När  det  handlar  om att  dela  information  i  en 

digital miljö kan man tänka sig att det är hög status i att kunna bidra med 

den mest  unika och  underhållande informationen.  Man även anta att 

fans  ”påverkar”  varandra  i  deras  upplevelse  av  fandom och inbjuder 

varandra till  att  delta.  Enligt  Soukup är identifikation med andra fans 

viktigt för att bilda ett community online, men även identifikationen med 

kändisen  är  en  stark  drivkraft  för  fans  att  starta  fansidor,  då  det 

möjliggör  att  fans  kan  identifiera  sig  med  och  placera  sig  själva  en 

kändiskultur (2006:333). Vidare menar Soukup att fans som startar egna 

fansidor för att hylla specifika kändisar och/eller populärkulturella texter 

också kan vara delaktiga i att forma och förhandla diskursen kring sitt 

affektiva objekt.  Det är en förhandling därför att samtidigt som fans har 

en tradition av att kritisera, diskutera och göra alternativa läsningar blir 

fansidorna också ett  sätt  att  representera  och stärka varumärket  kring 

texten eller kändisen. Soukup menar dock, i likhet med Jenkins att det 

sker ett skifte i makten över meningsskapande och representation från 

mediebolagen till fansen som deltagare (2006:327ff).

AKTIVISM ELLER ”COMPLICIT PARTICIPATION”
Jenkins ser stor potential i de nya medierna förknippade med interaktion 

och deltagande och gör en jämförelse mellan det politiska deltagande 

och deltagande kring populärkulturella texter och fenomen. Då fans just 

varit ”early adapters” så kan det finnas demokratiska vinster för att se 

hur  fans  använder  sig  av  och  organiserar  sig  på  Internet. 

Populärkulturen har därmed potential att vara ett testområde för att hitta 

demokratiska  former  för  deltagande  genom  den  nya 

informationstekniken (2008:219). Ökat deltagande inom populärkulturen 

skulle enligt  Jenkins kunna revitalisera det offentliga rummet.  Genom 

ökat deltagande skulle vi få en ökad pluralism och Jenkins jämför fans 
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organisering  med  politiska  aktivister.  Han  menar  att  potentialen  hos 

fandom inte vilar i att störta den kommersiella kulturen men att skriva 

över  den,  när  fans  tar  texter  som  producerats  av  kommersiella 

mediebolag och skriver om dem och gör dem till sina egna (2008:268). 

Mark  Andrejevic,  som  studerat  diskussionsforum  för  fans  ägda  av 

produktionbolag  dedikerade till  att  diskutera TV-serier,  går  i  polemik 

med Jenkins och Soukup. Andrejevic menar likt Soukup och Jenkins att 

fans uppmanas att identifiera sig som producenter när de tar sig an att 

diskutera  i  forumen,  något  som skulle  kunna  leda  till  en  upplösning 

dualismen mellan publiker och producenter (2008:27). Men sen uppstår 

en polemik mellan de ovan nämnda. Andrejevic menar att även om det 

är så att fans får ut nöje och tillfredsställelse av att delta betyder det inte 

med automatik att den formen av deltagande en form av överföring av 

makt  eller  ”empowerment”.  Att  vara  en  aktiv  deltagare  enligt 

Andrejevic, är inte detsamma som att vara en aktivist. Vidare menar han 

att deltagande och ”empowerment”, som kan översättas till överföring 

av makt eller självständighet, är en del av en ekvation som i första hand 

stärker  kommersiella  intressen  (2008:43).  Andrejevic  fortsätter  att  vi 

borde  revidera  dikotomin  mellan  aktivt  subversivt  deltagande  och 

passivt  deltagande.  Det  för  att  också  kunna  prata  om  medhjälpande 

deltagande (”complicit  participation”) (2008:21). Medhjälpande för att 

kunna  sätta  fingret  på  när  fans  produktivitet  och  diskussioner 

understödjer franchise framför att ställa sig oppositionellt till den. Fans 

genererar  själva  detaljerad  information  om  målgruppen  för 

medietexternas demografiska spridning och åsikter i forum online ägda 

av  kommersiella  mediebolag.  Andrejevic  fortsätter  med  även  att 

problematisera  det  faktum  att  fans  arbetar  gratis  samtidigt  som  de 

producerar värde och underhållning för andra fans och konsumenter av 

medietexter.  Värde som läggs till  den kommersiella  upplevelsen.  I de 

forum som är  ägda  av  kommersiella  mediebolag,  menar  Andrejevic, 

upprätthålles  ekonomiska  och  materiella  relationer  i  mediesystemet. 

Genom att identifiera sig med producenterna accepterar fans de villkor 
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som de tillåtes att delta genom då det näst bästa ifrån att ha makt är att 

associera sig med dem som har den (2008:41). Därför utforskar den här 

studien  fansidor  som  är  ägda  av  enskilda  fans  för  att  se  hur 

självständigheten  och  kontrollen  av  sitt  egna  material  skapar  för 

praktiker och premisser för deltagande i relation med franchisen. 

EMPOWERMENT: POLITIK OCH POPULÄRKULTUR
Med bakgrund  av  jämförelsen  mellan  politik  och  populärkultur  blev 

Foot  &  Schneiders  bok  Web  Campaigning  relevant  för  den  här 

uppsatsen. Under de amerikanska valkampanjerna 2000, 2002 och 2004 

har  de  studerat  utvecklingen  av  konventionella  praktiker  kring 

valkampanjer på webben. Foot & Schneider definierar ”empowerment” 

som ”den online struktur som speciellt underlättar för sidans besökare att 

delta  i  politisk  aktion  som  inte  till  synes  verkar  ligger  bortom 

kampanjens  kontroll  eller  kännedom.”  (2006:136 [min  översättning]). 

”Empowerment” är alltså en en meta-teknik på webben, som kan frigöra 

både kreativitet och motstånd i politiska sammanhang (ibid). 

Enligt Foot & Schneider finns det även en risk i politiska sammanhang 

att  politiska  aktörer  tappar  kontrollen  när  budskapet  ”släpps  fritt”  på 

Internet. I politiska sammanhang handlar det mer om att kontrollera att 

det  ursprungliga  meddelandet  inte  förvanskas  när  de  sprids  vidare 

bortom aktörens  kontroll  och  kräver  tillit  till  politiska  anhängare  att 

förvalta  budskapet.  Det  kan  jämföras  med  den  tillit  som  krävs  i 

relationen  mellan  franchise  och  fandom.  Vilken  tillit  får  enskilda 

fansidor  inom  den  avgränsade  webbsfären  att  förvalta  och  sprida 

budskapet vidare? Är fansidorna en kanal som samlar information om 

olika  kategorier  av  fans  och  hur  kontrolleras  eller  inte  kontrolleras 

informationsflödet mellan franchise och fandom? Det är värt att utforska 

när  även  deltagande  omkring  populärkulturella  texter  i  sig  varit  ett 

område  för  förhandling  och  utveckling  av  former  och  praktiker  för 

deltagande.
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METODER
WEBBSFÄRANALYS

I  den  här  undersökningen  har  Foot  & Schneiders  studie  av  politiska 

valkampanjer varit en referenspunkt för att analysera hur Internet blir ett 

verktyg för deltagande och organisering. De definierar en webbsfär som 

en “dynamisk uppsättning av digitala resurser som spänner över multipla 

webbsidor som bedöms relaterade till en händelse eller ett centralt tema” 

(Foot & Schneider 2006:20 [min översättning]). I sin studie fokuserar de 

på hur tekniken blir ett verktyg för social organisering (2006:16). Det 

finns  självklart  skillnader  mellan  politiskt  valkampanjande  och 

populärkulturellt deltagande. Skillnad i avsikter hos aktörer och typer av 

diskussioner. Den gemensamma nämnaren är dock att det handlar om att 

involvera deltagare som antingen ska diskutera, rösta eller konsumera. I 

bästa  fall  ska  både  fans  och  väljare  vara  goda  konsumenter  eller 

medborgare och delta på olika sätt i en form av offentlighet på webben. 

Därför  blir  Foot  & Schneider  metod  relevant  för  att  med  en  bredare 

pensel teckna en bild av praktiker för deltagande i webbsfären definierad 

för den här studien. 

Med  bakgrund  av  att  Foot  &  Schneiders  studie  omfattar  över  1000 

webbsidor och kombinerade kvantitativa och kvalitativa metoder under 

en lång tidsperiod, blev det viktigt att modifiera metoden så den passade 

mitt  syfte.  I  den  här  undersökningen  är  metoden  kvalitativ  och 

uppehåller  sig  vid  att  studera  och  tolka  det  som  manifesterar  sig  i 

webbläsaren.  Ett  alternativ  hade  varit  att  kombinera  materialet  med 

intervjuer  med  administratörer  för  webbsidorna.  Men  som  följd  av 

mängden material i den definierade webbsfären fokuserades studien till 

nivån  av  vad  som  kan  utläsas  ur  ett  användarperspektiv.  Dessutom 

utforskar  studien  relationer  som inte  nödvändigtvis  är  personliga  och 

etablerade offline, utan som främst utvecklats online mellan webbsidor. 

Genom närvaro i webbsfären från mitten av april till början av juni 2010 

så  skapades  en  förståelse  för  Twilight  franchise  och  fandom. 
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Undersökningen tog karaktären av ett etnografiskt fältarbete som pågått 

parallellt  med  uppsatsskrivandet.  Ett  problem  i  den  stora  mängden 

material är att säkra reliabiliteten när det gäller att lyfta fram enskilda 

exempel.  Men  den  återkommande  närvaron  under  en  längre  tid 

möjliggjorde  observationer  av  etablerade  praktiker  för 

informationsflöden och produktion av varor och tjänster i  webbsfären 

mot om tidsperioden varit snävare. Reliabiliteten i undersökningen vilar 

alltså på den återkommande närvaron tillsammans med de verktyg som 

operationaliserats från Foot & Schneiders teorier och metoder.  

LÄNKANDE, SAMPRODUKTION OCH KONVERGENS
En webbsfär bygger på onlinestrukturer och en onlinestruktur bygger på 

webbtext,  kod  och  länkar.  Tillsammans  bildar  flera  onlinestrukturer 

webbsfären.  För  att  konstruera  onlinestrukturer  används  tre  tekniker: 

länkande, samproduktion och konvergens (Foot & Schneider 2006:35). 

Det här teknikerna är viktiga för att skapa praktiker för deltagande inom 

webbsfären.  För  att  identifiera  och  tolka  dessa  tekniker  har  Foot  & 

Schneiders definitioner fungerat som en utgångspunkt. 

Den första tekniken är länkande och innebär både att hyperlänka, det vill 

säga  möjliggöra  för  användaren  att  förflytta  sig  i  webbläsaren  och 

kognitiva  länkar  som  att  referera  till  andra  aktörer  i  webbtexten. 

Hyperlänkar gör det möjligt att röra sig inom samma sida eller domän, 

så kallade interna länkar eller vidare till en annan sida eller domän, så 

kallade  externa  länkar  (2006:37ff).  Länkar  erbjuder  en  möjlighet  att 

skapa association som i likhet,  skillnad och kanske opposition mellan 

olika aktörer. Det är inte nödvändigtvis en personlig relation utan kan 

vara ett sätt att associera för olika aktörer att associera sig med varandra 

i en struktur. Att länka till en annan aktör kan ses som ett erkännande 

och att inte länka kan vara ett osynliggörande. Länkar kan vara ensidiga 

eller  ömsesidiga.  Flera  webbsidor  som  länkar  till  varandra  utgör  en 

”webbring”. Det är också viktigt att notera att alla länkar inte handlar om 

att  manifestera   relationer  mellan  olika  aktörer.  (Foot  &  Scheider 

2006:118 ff)
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Länkar är också ett sätt visa på status eller kvalité i sökningar. Gör du 

sökningar på Google så organiseras de huvudsakligen efter hur många 

externt länkar in till webbsidan. Ju flera externa länkar in till sidan, ju 

högre i resultatet kommer webbsidan. Logiken är att ju fler som länkar 

till  sidan  ju  bättre  är  den  (Google  söklogik,  se  elektroniska  källor). 

Länkande  kan  också  ses  som  ett  mobiliserande  verktyg,  genom  att 

externt  länka  till  andra  sidor  inom sfären  som erbjuder  mobilisering 

(2006:145). 

Den andra tekniken samproduktion är enkelt uttryckt den gemensamma 

produktionen  av  onlinestrukturer  och  webbsfären.  Samproduktion 

handlar om när flera aktörer gemensamt producerar objekt på webben.  I 

den här studien framförallt när olika webbsidor inkluderar material från 

andra aktörer på sin sida och tillsammans generar innehåll som nyheter, 

diskussioner och varor på webbsidorna. Samproduktion kan tolkas som 

mobiliserande när information kan flöda från olika aktörer via andras 

sidor till användare utan att de behöver besöka den första aktörens sida 

(Foot & Schneider 2006:35). 

Den tredje tekniken konvergens, definieras av Foot & Schneider i första 

hand som överbryggningen mellan online och offline (2006:36). För att 

skapa bryggor mellan online och offline kan det konkret innebära att en 

aktör  postar  foton  på  sin  sida  av  ett  event  offline  eller  online 

marknadsför  ett  event  offline.  Som  mobiliserande  strategi  kan  det 

handlar om att samla människor på strategiska platser eller tidpunkter. 

OBSERVATIONER OCH BEARBETNING AV MATERIAL

För att konkret samla och bearbeta materialet kombinerades surfande i 

webbläsaren  med  skärmdumpar  och  observationsanteckningar  på 

papper. Inledningsvis användes skärmdumpar för att spara ner material. 

Att göra en skärmdump innebär att spara ner en bild av det som finns på 

skärmen. Nackdelen som tidigt infann sig var att dynamiken som finns 

på webben försvinner. Det går inte att spela upp bild eller ljudklipp och 

hyperlänkar  fungerar  inte.  Ytterligare  en  nackdel  är  att  hitta  ett  bra 
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system för att spara ner skärmdumpar och samtidigt dokumentera hur de 

hänger ihop med andra skärmdumpar.  

Mer avgörande för undersökningen för att bearbeta materialet var när jag 

började föra observationsanteckningar  på papper. Det underlättade för 

att  kunna  se  strukturen  i  materialet  som  inte  kunde  fångas  med 

skärmdumparna. Det kan låta motsägelsefullt att det kan krävas papper 

och penna och för att söka hyperlänkar och få en bild av hur webbsfären 

hänger ihop.  Det var en förutsättning för att i kommande kapitel kunna 

forma hypertext till linjär text. Mönster och teman framträdde induktivt 

och så småningom grupperades observationerna tematiskt för att kunna 

analysera och abstrahera dem. För tillträde krävdes ibland ett profilkonto 

för exempelvis Facebook, Myspace och jag registrerade mig där jag inte 

redan hade ett konto. Däremot registrerade jag mig inte i varje fansidas 

enskilda diskussionsforum. Fokus kommer inte att vara på vad enskilda 

användare  skriver  i  forumen  utan  på  onlinestrukturen  i  webbsfären 

mellan  aktörer  inom  både  franchise  och  fandom.  Vid  flera  tillfällen 

studerades  sida  efter  sida  systematiskt.  För  att  säkra  reliabiliteten 

fokuserade  observationerna  på  praktiker  för  länkande,  samproduktion 

och  online/offline  konvergens.  Det  är  viktigt  att  notera  att  mina 

observationer  är  färgade  av  en  teoretisk  förförståelse.  Materialet  är 

bearbetat  och  de  strukturer  som jag  funnit  kanske  inte  är  uppenbara 

första gången en användare skulle närma sig Twilight på webben.  

Dispositionen  av  RESULTAT  OCH  ANALYS  är  därför  baserat  på 

nivåerna  av  länkande,  samproduktion  och  konvergens.  Första  delen 

"Länkande" diskuterar hur aktörer inom fandom och franchise associerar 

sig med varandra. Andra delen ”Samproduktion” behandlar hur objekt 

som nyheter  diskussioner  och varor  samproduceras  inom webbsfären. 

Tredje  delen  ”Online/Offline  Konvergens”  exemplifierar  hur 

mobilisering  av  fans  sker  offline  via  webbsfären  online.  För  att 

underlätta för läsaren finns hyperlänkar i texten läsaren av uppsatsen ska 

kunna  gå  direkt  till  materialet.  Håll  in  Ctrl  och  klicka  med 
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vänsterknappen  på  musen  så  kommer  du  till  sidan.  Alla  länkar 

kontrollerade 2010-06-09.

RESULTAT OCH ANALYS

DEL 1: LÄNKANDE
För att svara på frågan om hur fandom och franchise associerar sig med 

varandra tar det första kapitlet upp länkade. Länkade i bemärkelsen av 

hyperlänkar  och  kognitiva  länkar,  här  en  teknik  för  att  producera 

strukturen av webbsfären. Kapitlet behandlar hur olika aktörer länkar till 

varandra och vilka intentioner som går att tolka ur dessa. Webbsfären 

belyses i tre perspektiv: Först mellan Summit Entertainment, som ligger 

bakom  Twilight  filmerna  och  enskilda  fansidor.  Sedan  associationen 

mellan  fansidor  och  Stephenie  Meyer.  Slutligen  mellan  fansidor  och 

Summit Entertainment. 

FRANCHISE: SUMMIT ENTERTAINMENT → FANDOM
Det första perspektivet är Summit Entertainment och som en startpunkt 

deras  officiella  hemsida  för  den  tredje  Twilight  filmen 

www.eclipsethemovie.com.  Går  du  vidare  genom  den  interna  länken 

”enter  the  official  eclipse  site”,  hittar  du  den  interna  länken; 

”community”. Den leder till en lista med externa länkar vilken i den här 

undersökningen utgjort ”webbsfären”. Flera av de externa länkarna leder 

direkt till fansidor som ägs och administreras av enskilda fans som varit 

definierade inom webbsfären i den här undersökningen (se bilaga 1). 

Åtskilliga  av  fansidorna  som  länkas  till  externt  från 

www.eclipsethemovie.com startades innan böckerna började filmatiseras 

och har drivits i flera år, vilket innebär att ägarna och administratörerna 

är  rutinerade fans. På en av fansidorna w  ww.twilighters.org   skriver de 

att  de  var  bland  de  första  fansidorna  på  nätet; 

http://twilighters.org/site/site-history. En  annan  av  fansidorna 
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w  ww.twilightlexicon.com   har ett pedagogiskt tilltal och att de kallar sig 

”Lexicon” tolkas som att de vet allt som är värt att veta om Twilight. 

Bland  de  tusentals  fansidor  dedikerade  till  Twilight  som  finns  på 

Internet, så är det ett exklusivt urval som utgör listan av fansidor. Men 

urvalet av fansidorna blir ett sätt för Summit Entertainment att associera 

sig  med olika kategorier  av fans.  Genom sidornas  tema och enskilda 

administratörer, blir fansidorna representanter för olika typer av fans. 

För det första skapar fansidornas teman en position bland fansen utifrån 

den  primära  texten.  www.bellandedward.com och 

www.edwardandbella.net är  dedikerade  till  Bella  och  Edwards 

kärlekshistoria. För Twilightfans är det ett sätt att ställning för vem Bella 

ska välja i  triangeldramat  mellan henne,  Edward och Jacob. Fans har 

skapat olika falanger för vem hon ska välja ”Team Edward” för Edward, 

”Team Jacob” för Jacob eller ”Team Schwitzerland” för dem som inte 

vill välja sida.

För  det  andra  blir  administratörerna,  fansen  bakom  fansidorna, 

representanter  för  fans  ur  olika  sociala  kategorier.  Under  ”about  us” 

presenterar sig administratörerna utförligt, varför de blivit Twilightfans, 

vad  de  gillar  för  andra  böcker  och  filmer  och  vad  de  har  för 

arbetsuppgifter på sidan. De anger också sitt namn, sin nationalitet och 

ålder.  De  tydligaste  profilerade  sidorna  baserade  på  genus  är 

www.twilightmoms.com och  www.twilightguy.com.  Som  tidigare 

beskrivits i inledningen till uppsatsen, behöver du vara kvinna över 25 år 

med minst ett barn för få registrera dig på  w  ww.twilightmoms.com  .

Både  tjejer  och  killar  äger  och  administrerar  flertalet  av  fansidorna. 

Trots  att  det  verkar  finnas  en  hel  del  killar  som läser  Twilight  har 

w  ww.twilightguy.com   positionerat sig som en kille som läser Twilight i 

ett feminiserat fandom. Han är en  ”kille som försökte förstå varför tjejer 

är  så  besatta”  och  blev  själv  ett  fan.  Att  externt  länka  till 

www.twilightguy.com och  www.twilightmoms.com tolkas som ett sätt 
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att bredda målgruppen från Summit Entertainments sida, genom att visa 

på olika typer av Twilight fans

Att  länkas  till  från  Summit  Entertainment,  är  också  ett  erkännande  i 

bemärkelsen av status bland alla fansidor som finns på Internet. Just de 

här specifika fansidorna finns bland de högst rankade i sökningar efter 

”Twilight fansite” på Google, vilket betyder att de är bland annat är de 

mest länkade till  externt från andra sidor. Enligt söklogiken är det ett 

tecken på att andra webbsidor använder sig av dessa fansidor som källa. 

Man kan tänka sig att Summit Entertainment vill associera sig med de 

här sidorna så andra fansidor utanför webbsfären kan använda sig av just 

de  här  fansidorna  som  källa.  Det  kommer  diskuteras  vidare  i  nästa 

kapitel ”Del 2:Samproduktion”.   

Fansidorna  inom den  definierade  webbsfären,  länkar  externt  vidare  i 

Twilight fandom. Genom att fansidorna länkar externt till andra fansidor 

utanför webbsfären, som bildar ringar och kanske spiraler på webben ut i 

fandom. Därför kan man tolka det som ett sätt för Summit Entertainment 

att associera sig i andra fans i andra hand. 

Fansidorna länkar till andra fansidor som benämns som ”Our buddies” 

eller  ”Our  affiliates”.  Främst  drivna  av  amerikanska  engelskspråkiga 

fans, men också transnationellt, ofta organiserade efter nationalitet eller 

språk.  www.twilightpoison.com     har en stor mängd  hyperlänkar ut från 

sin sida till Twilight fansidor över världen. Under ”Top Site List” rankas 

de  mest  besökta  av  deras  ”vänsidor”,  överst  finns  Twilight  Russia, 

http://twilightrussia.ru/     tillsammans  med  en  fransk  blogg  tillägnad 

Twilight,  http://twilight-france.blogspot.com/.  Från  fansidorna  kan  du 

lätt  röra dig vidare till  sidor som inte är engelskspråkiga, trots att jag 

avgränsat  mig  till  de  engelskspråkiga  sidorna  definierade  inom 

webbsfären. 

Fansidorna har även kognitiva länkar till  andra franchise och fandom. 

Trots  att  majoriteten  av dem bakom fansidorna är  i  20-årsåldern kan 
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flera meritera sig med att ha administrerat andra fansidor. Bland fansen 

bakom  www.bellaandedward.com och  www.hisgoldeneyes.com finns 

Harry  Potter  fans.  De  som  driver  www.twilightsource.com     har 

tillsammans  drivit  en  annan  topprankad  fansida  för  Harry  Potter: 

www.mugglenet.com.

Att  Summit  Entertainment  har  externa  länkar  till  oberoende fansidor, 

tolkas  som tillit  till  de här fansidorna och Twilight  fandom i  en mer 

självständig form. När besökare av  www.eclipsethemovie.com kan gå 

vidare från den officiella sidan till  fansidorna för ta del av fansidorna 

information och interagera i deras forum är det till synes utanför Summit 

Entertainments kontroll. Informationen som fansidorna postar redigeras 

av fansen själva i egenskap av ägare och administratörer. Inte heller de 

personuppgifter som användare fyller i när de registrerar sig i forumen 

hamnar nödvändigtvis hos Summit Entertainment. 

Under perioden för min undersökning gick det tillfälligt inte att klicka på 

listan  under  community  (2010-04-25).  www.eclipsethemovie.com 

verkade vara under uppbyggnad, istället hamnade man på en sida med 

”Privat  Policy”,  där  de  tillkännager  vad  de  kommer  göra  med  de 

personliga  uppgifterna  som  de  samlar.  Kanske  planerar  Summit 

Entertainment att starta ett eget forum som de kan administrera själva. 

Det för att få tillgång till  personuppgifter och mer koncentrerat sprida 

information direkt till  fans, när fans som användare registrerar sig på 

deras forum. Vad det säger om den tillit  som tidigare getts  till  andra 

fansidorna  återstår  att  se.  Några  dagar  senare  försvinner  sidan  med 

”Privat  Policy”  och man  kommer  åt  listan  med  externa  länkar  under 

”Community” som tidigare.  

FANDOM ← → FRANCHISE: STEPHENIE MEYER
Det andra perspektivet är egentligen två perspektiv: Stephenie Meyers 

relation till fansidorna och vice versa. Stephenie Meyers ambition verkar 

vara att associera sig i största möjliga mån med fans i olika länder. På 
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hennes  sida  finns  en  lång  lista  med  externa  länkar  till  fansidor 

organiserade efter språk; 

http://www.stepheniemeyer.com/ts_fansites.html

Majoriteten är engelskspråkiga men också franska, tyska och italienska, 

även  svenska.  I  Stephenie  Meyers  lista  med  externa  länkar  återfinns 

fansidorna som definierats inom webbsfären. Utöver de konventionella 

fansidorna  finns  länkar  till  sidor  för  som endast  publicerar  fanfiction 

eller för ”fanperformers”, fans som gör musik eller parodier baserade på 

den  primära  texten.  I  kontrast  till  Summit  Entertainment  som  varit 

väldigt  selektiva  när  de  satt  ihop  sin  lista  med  länkar,  verkar  inte 

Stephenie Meyer ha några särskilda kriterier. Att associera sig med fans 

är till synes en stor del av hennes marknadsföring och tyder på tillit till 

fansen att förvalta hennes text. 

Fansen vill också i hög grad associera sig med Stephenie Meyer. Bland 

fansidorna  i  webbsfären  finns  både  kognitiva  och  hyperlänkar  till 

Stephenie Meyer. Alla fansidor i webbsfären hyperlänkar till Stephenie 

Meyer  sida.  Antingen  via  sina  länklistor,  se  tex Twilight  Guy 

http://www.twilightguy.com/links./ eller under ”About the Books” eller 

”About Stephenie Meyer”. Här finns utförlig information om författaren, 

oftast i form av en biografi som tar upp hur hon kom på idén att skriva 

på Twilight, hennes utbildning och litterära inspiration. Se exempelvis 

fansidan Twilight Source. 

http://www.twilightsource.com/stephenieabout.php

Åtskilliga  fansidor  gör  en  ”disclaimer”,  ett  formellt  uttalande  att 

fansidan inte är ett samarbete mellan fansen och Stephenie Meyer. Långt 

ner i vänsterramen, ovanför reklamplatsen på www.bellaandedward.com 

skriver sidans ägare Michelle: 

”I am not Stephenie Meyer. I do not know her personally, I am not 

related to her, and I cannot send a message to her for you. This is 

just a fansite made by a fan of Twilight. All of the Twilight books 

and characters are the property of Stephenie and her publisher. I do 

not own anything.”
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De här uttalandena finns ofta långt ner på sidorna, så det verkar inte ha 

förekommit påtryckningar från Stephenie Meyer om att det första man 

ska se är ett tydlig uttalande om vem rättigheterna tillhör. I de fall när 

det förekommer tolkas i det här sammanhanget som ett  tydliggörande 

om  vart  gränsen  går  mellan  fandom och  franchise.  Det   finns  även 

fansidor  utan  formella  uttalanden  om  de  formella  rättigheterna,  tex 

saknar w  ww.twilightersanonymous.com   ett sådant uttalande.

Andra fansidor kan stoltsera med att ha fått författarens uppmärksamhet. 

www.twilightpoison.com     skriver högst upp på sidan att deras Bildgalleri 

är det bästa bland fansidorna enligt Stephenie Meyer. Det går att klicka 

på uttalandet och komma till en video från världspremiären av den första 

filmen. En av Twilight Poisons administratörer träffar Stephenie Meyer 

och hon utbrister: ”oh, you have the best pictures!”(varning för ljudet!) 

Även www.twilightguy.com har citerat reaktionen han fått av Stephenie 

Meyer kring hans sida:”...This new site made me laugh buckets...”  Det 

här kan vara ett sätt att visa för andra fans att deras sidor har blivit sedda 

av  Stephenie  Meyer.  Då  Stephenie  Meyer  är  en  ikon  i  egenskap  av 

författare, kan man tänka sig att det ger status mellan fansen att kunna 

associera sig med henne. 

FANDOM → FRANCHISE: SUMMIT ENTERTAINMENT
Det  tredje  perspektivet  är  fansidornas  förhållningsätt  till  Summit 

Entertainment.  Något  uppseendeväckande  länkar  ingen  av  fansidorna 

externt  tillbaka  till  specifikt  www.eclipsethemovie.com. Men Summit 

Entertainment är i allra högsta grad närvarande genom andra kognitiva 

länkar och hyperlänkar. En annan konvention hos fansidorna definierade 

i  webbsfären  är  att  samla  utförlig  information  om filmerna.  Här  blir 

fansidorna  representanter  för  de  kommersiella  aktörerna.  Ingående 

beskrivs processerna i att göra filmerna, information om skådespelarna 

och om dem som regisserat filmerna ( regissören har bytts ut till varje 

film).  Se  exempelvis  Twilight  Source  om  första  filmen  ”Twilight” 

http://twilightsource.com/movie1_info.php där de externa länkar till  en 
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annan  webbsida  av  Summit  Entertainment  www.summit-ent.com Här 

samlas information om alla filmproduktioner som Summit Entertainment 

visar på biograferna just nu. Från fansen sida blir det ett sätt att leda fans 

till andra filmer gjorda av Summit. 

Att  länka  till  direkt  produktionsbolaget,  trots  att  de  byggt  en  egen 

webbsida dedikerad till Twilight, tolkas som ett uttryck för fandom som 

Jenkins och Soukup velat beskriva som en informationskultur. När det 

finns  en  glädje  och  status  i  att  dela  med  sig  så  mycket  detaljerad 

information som möjligt om allt relaterat till Twilight så räcker det inte 

med  att  bara  länka  till  www.eclipsethemovie.com,  som är  en  ganska 

sparsmakad webbsida. Istället länkar de till Summit Entertainments sida 

där de presenterar alla produktioner som de gör just nu. 

Kändiskulturen  är  inbäddad  i  informationskulturen. 

www.twilightpoison.com har  en  separat  lista  under  ”links”  med 

verifierade  Twitterkonton  som  skådespelare  i  Twilight  filmerna  har. 

Twitter är en microblogg där du kan följa korta uppdateringar hos andra 

användare.  Det  finns  många  ”posers”  som  utger  sig  för  att  vara 

skådespelarna fast de i  själva verket inte är det. Därför är  verifierade 

konton, det vill säga att de är autentiska,  exklusiv information i Twilight 

fandom.  Som  tidigare  diskuterats  i  teorikapitlet,  menar  Soukup  att 

motivationen till att bli ett fan är att webbsidan blir ett sätt att interagera 

och identifiera sig med kändisar, vad han kallar att placera sig själv i 

kändiskulturen. Här  deltar plötsligt skådespelarna och interagerar med 

fansen  som  kan  följa  skådespelarnas  autentiska  uppdateringar  på 

Twitter. 

För  att  ytterligare  bygga  vidare  på  Soukups  resonemang  om 

kändiskulturen, så finns det en möjlighet för andra fans att identifiera sig 

med fansen som driver fansidorna. Genom att associera sig med Summit 

Entertainment blir ägarna och administratörerna av fansidorna en slags 
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kändisar i  Twilight  fandom. På exempelvis  www.bellaandedward.com 

så  finns  uppmaningen  att  bli  fans  av  fansidans  profil  på  Facebook. 

Samma nyheter  publiceras  på Facebook som på fansidan och blir  en 

praktik  för  att  sprida  uppdateringar  via  Facebook  utan  att  användare 

måste gå direkt till den. Med bakgrund av hur många som länkar till de 

här fansidorna och gör att de toppar sökningar på Google, är det rimligt 

att  anta  att  dess  administratörer  blir  en  form av  kändisar  i  Twilight 

fandom. 

Även  de  enskilda  administratörerna  anger  sina  profiler  på  ett  flertal 

sociala medierna. De användare som gillar fansidorna ges möjlighet att 

följa  även  de  enskilda  administratörerna  på  Twitter,  MySpace  eller 

Facebook.  På  www.twilightmoms.com     har  flera  av  administratörerna 

länkar  till  sin  privata  Facebook,  MySpace  och  Twitter,  vilket  ger 

möjlighet för enskilda fans att följa dem mer privat. Det mest tydliga 

exemplet  på  hur  fansidorna  används  för  att  skapa  ett  personligt 

varumärke  är  Kaleb  Nation  aka  Twilight  Guy  www.twilightguy.com. 

Nation  länkar  ut till  sin  egen hemsida  www.kalebnation.com där  han 

promotar sig själv som författare och Video bloggare, sk Vloggare. Han 

har i sin tur fans av sig själv, ”Nationeers” som är fans av hans vlogg. 

Från sin webbsida länkar han externt till fansidor dedikerade till Nation 

själv  drivna  av  ”Nationeers”.  Kändiskulturen  kommer  att  diskuteras 

vidare  i  nästa  kapitel  som behandlar  det  som fans  och kommersiella 

aktörer producerar tillsammans inom webbsfären. 

DEL 2: SAMPRODUKTION
Samproduktion  innebär  den  gemensamma  produktionen  av  objekt  på 

webben. I det här kapitlet  kommer samproduktion diskuteras som när 

aktörer  inom  franchise  och  fandom  tillsammans  producerar  nyheter 

relaterade  till  Twilight,  med  varandra  eller  andra  aktörer  som  källa. 

Sedan hur aktörer inom franchise och fandom interagerar för att skapa 

medieinnehåll  och  diskussioner.  Slutligen  hur  aktörer  inom franchise 
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och  fandom  producerar  varor  och  tillsammans  stärker  varumärket 

Twilight. 

NEWS BLOG – KÄNDISKULTUR OCH BEHIND THE SCENES 
En  form av  samproduktion  i  webbsfären  är  nyheter.  Gemensamt  för 

fansidorna som genre är nyhetsbloggen. Dagligen uppdateras nyheterna, 

alltid  relaterat  till  Twilight  som  fenomen.  Åtskilliga  av  nyheterna 

fokuserar  på  processen  att  göra  filmerna  och  framförallt  på 

skådespelarna. De är mindre vanligt att nyheterna handlar om fanfiction 

eller något som fans själva har gjort. Jämförelsevis är nyheterna slående 

lika mellan fansidorna och publiceras ungefär samtidigt. 

Här blir det verkligen tal som franchise som koordinerade insatser att 

skapa  varumärken  i  ett  konvergerande  medielandskap.  Summit 

Entertainment  har  ett  Twitterkonto  som flera  av fansidorna  använder 

som  källa.  Det  finns  en  extern  länk  under  ”community”  på 

www.eclipsethemovie.com direkt  till  Summit  Entertainment  Twitter. 

Nyheterna handlar delvis specifikt om filmerna, tex ”avslöjas” vilka som 

är med på soundtracket till den kommande filmen Eclipse. Via Twitter 

delas  ”official  posters”,  affischer  och  bilder  från  som fans  kan  dela 

vidare på sina sidor. Vid sidan av kändiskulturen finns ett stort intresse 

för  medieproduktionen  och  processen  att  göra  en  film  eller  en 

fotografering för ett  magasin.  När  Twilight  fandom  laddar  inför 

premiären av Eclipse 30 Juni 2010, är de klipp och bilder släppta på 

förhand  från  filmen,  ”previews”  eller  ”behind  the  scene”  som  visar 

produktionen bakom kameran, extra eftertraktade. Det kan kopplas till 

Andrejevic resonemang om att  det näst bästa framför att själv ha makt 

över produktionen är associera sig med dem som har makt. Genom att 

publicera ”behind the scenes” material så möjliggöra identifikation med 

producenterna av Twilight filmerna och annat populärkulturellt medierat 

material. 
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Parallellt med intresset för medieproduktion, domineras nyhetsbloggarna 

av  nyheter  om  skådespelarna  som  är  med  i  Twilight  filmerna.  Från 

Summit  Entertainments  Twitterkonto  sprids  även  nyheter  som  att 

Kristen  Stewart,  som  spelar  huvudkaraktären  Bella,  har  fotats  av 

engelska Elle (1 juni 2010).  Källorna är bland annat olika magasin där 

skådespelarna  varit  med  i  exklusiva  intervjuer.  Andra  källor  är 

amerikanska talk shows och fansidorna delar videoklipp från Ellen eller 

Oprah  där  skådespelare  medverkat.  Oavsett  källa  är  intervjuerna 

kopplade till Twilight och de svarar på frågor som hur det är att spela 

karaktärerna  och  hur  det  känns  att  ha  så  många  fans.  Genom  att 

inkludera  andra  populärkulturella  producenter  och  aktörer  är  det  ett 

framgångsrikt sätt att bygga ut den fiktiva världen. Twilight är inte bara 

Twilight  som  i  Summit  Entertainment  eller  Stephenie  Meyer  utan 

fenomenet  – världen runt den fiktiva  världen – expanderar  via  andra 

medieproducenter och skapar nytt  material  som sedan distribueras via 

fansidorna. Kändiskulturen verkar ha en funktion i webbsfären  och ger 

näring till diskussioner och fandom i väntan på filmerna. Det finns heller 

inte mycket stöd i materialet för Soukups resonemang om att fansidorna 

aktivt skulle forma diskursen kring skådespelarna. I den här webbsfären 

understödjer fansidorna snarare den kändiskultur som kan härledas till 

andra medieproducenter som omgärdar Twilight fandom och franchise, 

med rötter  i  en bredare populärkulturell  kändiskultur.  Understödjande 

när det handlar om att samla all tillgänglig information ur en hyllande 

vinkel från en mängd källor som bevakar den amerikanska filmindustrin. 

Nyheterna till  sin karaktär är  mer understödjande än granskande. Det 

enda som skulle kunna vara en form av granskande är att flera fansidor 

har publicerat artiklar om hur skådespelare legat i löneförandligar med 

Summit Entertainment. Ashley Green och Kellan Lutz (som båda spelar 

roller  som  Edwards  vampyrsyskon)  har  krävt  högre  ersättning  för 

fortsatt  medverkan  i  filmerna.  Att  det  förekommer  förhandlingar,  är 

något  som Summit  Entertainment  själva  är  öppna  med.  Den 19  maj 

tillkännager Summit Entertainment att de förhandlat klart och att Green 
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och  Lutz  kommer  vara  med  i  även  den  fjärde  filmen.  Uttalandet 

publiceras med lättnad på flera av fansidorna. 

Se Twilight Source:

http://twilightsource.com/2010/05/summit-announces-entire-cullen-family-to-

return-for-breaking-dawn/

FRANCHISE INTERAGERAR MED FANDOM 
Aktörer  inom  fandom  och  franchise  interagerar  också  med  varandra 

kring filmerna och böckerna.  Sociala  medier  blir  även här ett  sätt  att 

kommunicera med fans från franchisen sida och här plockar fansidorna 

sen upp tråden. www.twilighters.org  publicerade den 30 april en del av 

det meddelande som Bill Cordon, blivande regissör till den sista filmen 

Breaking Dawn (eller om det blir två för boken är så lång) skrivit på 

Facebook  Officiella  Fansida.  (http://www.facebook.com/notes/the-

twilight-saga/a-note-to-fans-from-bill-condon/10150166853605005) 

Han hälsar till alla fans, presenterar sig själv, beskriver sin förtjusning 

för vampyrer och över att få arbeta med Twilight skådespelarna. Cordon 

bjuder in fansen att ställa frågor till honom om filmen han ska regissera. 

Bill Cordons brev gav upphov till många frågor om sista filmen skulle 

bli barnförbjuden där åldersgränsen i USA är under 18 år. Dagen efter 

Cordons meddelande hade www.twilighters.org även publicerat en video 

som Kaleb Nation, aka Twilight Guy, postat på sin YouTube kanal. Med 

blicken in i kameran vänder sig Nation direkt till alla fans och även till  

Summit  Entertainment  och  Stephenie  Meyer.  Han  hänvisar  till  att 

Twilight som har en sådan stor fanbas under 18 år skulle göra ett stort 

misstag om de exkluderade dem. Dessutom så är Stephenie Meyer själv 

mormon och enligt  hennes  religion  så ska  hon inte  se  barnförbjudna 

filmer.  Se  Kaleb  Nations  YouTube  kanal  och  klippet: 

http://www.youtube.com/watch?v=AlRn25KlJuw

Även  om Nation  har  tillgång  till  sin  YouTube  kanal  och  fansen  på 

Facebook lämnar kommentarer är det svårt att i den här studien veta vad 

kommentarerna  kommer  innebära  för  den  slutgiltiga  filmen.  Men  att 
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inkludera fans i processen gör att fans har möjlighet att identifiera sig 

med producenterna och känna att deras åsikter och frågor är viktiga.  

Även  författaren  Stephenie  Meyer  bjuder  in  fansen  för  samtal.  Inför 

premiären  av  den  tredje  filmen  Eclipse  annonserar  hon  på  sin  sida 

www.stepheniemeyer.com den  17  maj  2010  att  hon  bjuder  in 

representanter för fansidor i USA att träffa henne och diskutera filmen. 

Eftersom Meyer vill hålla låg profil har hon lottat ut fyra fansidor som 

exklusivt  ska  få  träffa  henne.  Två  av  dem  finns  i  den  avgränsade 

webbsfären; 

www.twilightsource.com och www.twilightseriestheories.com. 

Från  Stephenie  Meyers  sida  blir  det  ett  sätt  att  skapa  dialog  med 

fansidorna.  Hon vet  att  hon inte  behöver  prata  med  alla  fansidor  för 

fansidorna delar information med varandra. Det här är en inbjudan som 

kommer  från  en  aktör  i  franchisen  till  aktörer  i  fandom.  Det  är  ett 

understödjande av fandom genom att låta fans producera intervjuer med 

andra  fans  som  målgrupp.  Om  fandom  som  tidigare  nämnts  är  en 

informationskultur  är  förförståelsen  för  texten  och processen  att  göra 

filmen stor, säkert större än om ett modemagasin skriver om den. De få 

intervjuer  som finns  med  Stephenie  Meyer  som gjorts  av  fansidorna 

finns transkriberade och sparade på fansidorna och är exklusiva objekt i 

webbsfären.  I  jämförelse  med  nyhetsbloggen  är  intervjuerna  med 

Stephenie Meyer väldigt detaljerade kring 

Se exempelvis Twilight Lexicon: http://www.twilightlexicon.com/?p=34

Men i kontrast till detta finns inga observationer där fansidorna bjuder in 

skådespelare  eller  författare  för  att  diskutera  filmerna,  istället  delas 

främst  material  från andra professionella  kanaler.  Det här är  jämföras 

med  Andrejevic resonemang om deltagande som ett  sätt  att  acceptera 

maktförhållandena som förknippats  massmedier.  Även om fansen har 

sina  egna  forum  för  att  publicera  material  och  innehåll  så  verkar 

fansidorna inte har någon auktoritet att själva bjuda in Stephenie Meyer. 
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När Twilight som fenomen är så stort kan det vara svårt för franchisen 

att  hålla  direkt  kontakt  med  varje  fansida.  Men det  skapar  också  en 

distans  mellan  franchise  och  fandom,  en  distans  som  liknar  de 

maktförhållanden  mellan  publiker  och  producenter  förknippade  med 

massmedier.  Möjligtvis  är  det  också  en  funktion  inbäddad  i 

kändiskulturen där det behövs en viss distans för att  kunna idealisera 

författaren, skådespelarna och de som deltar i att producera filmerna. En 

funktion som för att skilja ut var gränsen går mellan Twilight franchise 

och fandom. 

FRANCHISE ELLER FANMADE MERCHANDISE
Den  tredje  observerade  formen  av  samproduktion  är  ”merchandise” 

varor  som  tröjor,  dockor,  smycken  med  Twilight  tema.  Fandom  har 

tidigare benämnts som en informationskultur, men det är trots allt även 

en konsumtionskultur.  På  w  ww.eclipsethemovie.com   finns den externa 

länken  ”Official  store”  till  näthandelsidan  www.amazon.co  m   där  du 

utöver  filmerna  och  böckerna  kan  köpa  bland  annat  Twilight-

barbiedockor, Twilight T-shirts eller ”Standees”, bilder av karaktärerna i 

filmerna på kartong i naturlig storlek. 

Ett fåtal av fansidorna har sin egen shop där man kan köpa ”fanmade 

merchandise”, varor som fansen själva har producerat. Framförallt tröjor 

med  texter  relaterade  till  Twilight  som  fansen  själva  tryckt  och 

formulerat. Fansidan www.hisgoldeneyes.com har en egen shop där man 

kan beställa tröjor med deras egna webbsidas adress i olika utföranden; 

http://www.cafepress.com/hisgoldeneyes/5950414. 

Även  www.twilightguy.com har  sin  egen  shop  med  ”fanmade 

merchandise”.  Även om varorna är ”fanmade” så det ett sätt att stärka 

varumärket Twilight.  Fansidorna säljer inte samma ”merchandise” som 

Summit  Entertainment,  utan  har  gjort  sina  egna  texter  och  layout. 

Genom fansens kreativitet finns det ännu fler unika objekt för fans att 

köpa  och  samla  på  och  är  en  form  av  samproduktion  där  fansens 

kreativitet inkorporeras i franchisen. 
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Här  har  det  uppstått  en  hybrid  mellan  fandom  och  franchise. 

www.twilightmoms.com liksom Summit Entertainment samarbetar  med 

Amazon.  Det är inte samma ”Official Store” i samarbete mellan Summit 

Entertainment  och  Amazon.  Istället  är  det  unikt  samarbete  mellan 

TwilightMOMS och Amazon. Utöver Twilight böckerna och filmerna i 

olika  versionen  har  de  inslag  som  ”Book  of  the  Month”  där 

TwilightMOMS rekommenderar andra böcker än Twilight.  Genom sin 

shop skapar och förvaltar TwilightMOMS ett eget varumärke och agerar 

likt en egen franchise i fandom. 

I  TwilightMOMS  shop  hos  Amazon,  kan  man  också  beställa  musik. 

Författaren av Twilight, Stephenie Meyer, är känd för att alltid lyssna på 

musik  när  hon  skriver.  På  www.stepheniemeyer.com finns  särskilda 

spellistor med musik som hon lyssnade på när hon skrev respektive bok, 

se tex spellistan från när hon skrev första boken.

http://www.stepheniemeyer.com/twilight_playlist.html

I TwilightMOMS och Amazons shop kan beställa flera av albumen där 

låtarna  på  Stephenie  Meyers  lista  förekommer.  På  det  sättet  deltar 

TwilightMOMS  även  i  marknadsföringen  av  artisterna  på  Stephenie 

Meyers playslist.  http://astore.amazon.com/twistore-20?node=4&page=2 

Liksom  nyheterna  som  inkluderade  andra  populärkulturella 

medieproducenter så blir Twilight även ett varumärke som hjälper till att 

marknadsföra andra varor som musik och böcker genom att associera sig 

med Twilight. Att lyssna på musiken som Stephenie Meyer lyssnade på 

när hon skrev kan vara ett  sätt  att  expandera upplevelsen av Twilight 

”världen”  genom att  kognitivt  länka  den till  böckerna.  I  nästa  kapitel 

kommer flödet av varor och innehåll bidrar till  att expandera ”världen 

omkring den fiktiva världen” diskuteras. 

33

http://astore.amazon.com/twistore-20?node=4&page=2
http://www.stepheniemeyer.com/twilight_playlist.html
http://www.stepheniemeyer.com/
http://www.twilightmoms.com/


DEL 3:ONLINE/OFFLINE KONVERGENS 
Tekniken konvergens innehåller både länkade och samproduktion. I det 

här sammanhanget kommer konvergens diskuteras i första hand som ett 

flöde mellan online och offline. I det här kapitlet kommer två stycken att 

följa; Först om konvent annonserade online där fans mobiliseras offline, 

vilket  dokumenteras  och  medieras  online,  genom  att  bilder  från 

konventen publiceras i  webbsfären.  Sedan följer  två aktuella  exempel 

där fansidorna används för mobilisering av fans på strategiska platser 

och tidpunkter. 

TWILIGHT CONVENTIONS
På fansidorna samlas information om konvent där fans träffas offline för 

att  uppleva  och  diskutera  Twilight.  Att  arrangera  konvent  är  inte 

specifikt  för  Twilight  utan  är  ett  vanligt  inslag  i  andra  fandom. 

Fansidorna  www.bellaandedward.com och  www.twilightlexicon.com  ,   

liksom  Summit  Entertainments  www.eclipsethemovie.com länkar  till 

The  Officiella  Twilight  Convention:  www.twilightconvention.com  .   

Creative  Entertainment  arrangerar  det  med  tillåtelse  från  Summit 

Entertainment. Om man kan bli ett professionaliserat fan så skulle den 

benämningen fungera bra på Creative Entertainment. De senaste fyrtio 

åren skapat konvent för fans kring kultserier som Star Trek eller Xena: 

Warrior Princess.  The Official Twilight Convention är en turné, med 

många stopp dock endast inom USAs gränser.  

Det är även en samproduktion mellan The Official Twilight Convention 

och Twilight fanperformers: The Hillywood Show kommer vara värdar 

för eventet. Här sker ett flöde mellan online och offline, The Hillywood 

är kända för sina parodier på Twilightfilmerna som visats nära 3 miljoner 

gånger  på  YouTube,  (se  http://www.youtube.com/watch?

v=2MKz0gkcgAo).  Det  är  också  ett  exempel  på  hur  fans  kreativitet 

inkorporeras i franchisen och expanderar världen runt den primära texten. 

Betalande fans som deltar på konvent uppmanas att delta i programmet 

och tävlingar. Exempelvis ”Vampire Ball” en fest där fans kan klä upp 
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sig som karaktärer ur Twilight och där bästa utklädnaden vinner. Liksom 

på  fansidorna  är  konventen  ett  ställe  där  både  franchise  och fanmade 

merchandise säljs.  Även The Hillywood Show har ett intresse att sälja 

merchendise: ”pick up your copy of the parody DVD at the convention, 

the only place to purchase it!”

se  The  Official  Twilight  Convention  i  Portland  en  bit  ner  på  sidan 

http://www.creationent.com/cal/twilight_or.htm

Skådespelare från Twilightfilmerna har kontrakterats att hålla offentliga 

framträdanden.  Med  inslag  som  ”Photo  Ops”  där  fans  kan  fotas 

tillsammans  med  skådespelare  som  också  inbjudna.  På 

www.bellaandedward.com uppmanas  fans  som  varit  på  konvent  att 

skicka in bilder till fansidan för dokumentation. Här sker ett flöde mellan 

online  och  offline,  konventen  annonseras  online  och  dokumenteras 

offline för att sedan publiceras online. 

Nu är inte The Official Twilight Convention det enda konvent som hållits 

kring  Twilight  utan  det  finns  flera  arrangörer  av  fankonvent.  På 

w  ww.twilightmoms.com   under ”Media” finns videoklipp från en konvent 

i  Chicago  där  TwilightMOMS  håller  en  paneldiskussion. 

www.twilightseriestheories.com     har  under  ”Exclusives”  samlat  bilder 

och  texter  där  fans  beskriver  sina   under  olika  fankonvent.  Även  på 

Stephenie Meyers sida finns bilder från olika boksläpp och fester. 

Se bilder från ”Eclipse Ball”

http://www.stepheniemeyer.com/ecl_prom.html

Stephenie Meyer  förkommer själv på bilderna och visar hur hon själv 

deltar  i fandom. I linje med att hon online associerar sig med fansidor 

och utgör en aktiv del av det fandom kring hennes egna narrativ. Det är 

svårt att se en tydlig gräns mellan vad som är fandom och vad som är 

franchise när det kommer till  konventen och festerna. Franchise agerar 

som  fandom  och  skapar  platser  för  fans  att  mötas  och  deltar  själva. 
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Fandom agerar som franchise när de är med och arrangerar för att stärka 

sina egna varumärken och sälja sin fanmade merchandise. 

STRATEGISK MOBILISERING AV FANS
Den  9e  april  2010  sprids  annonsen  mellan  fansidorna  och  genom 

Summit  Entertainments Twitter  att  Oprah Winfrey söker Twilightfans 

till sin show. Det är en uppmaning att skriva och berätta om varför de är 

Twilightfans och hur det har påverkat deras liv. 

Se Twilight Lexicon:

http://www.twilightlexicon.com/2010/04/09/oprah-wants-twilight-fans/

Omkring den 13 maj  börjar bilder och klipp publiceras på fansidorna 

från showen. Det finns också exklusiva klipp där Robert Pattinson, som 

spelar Edward och Taylor Lautner som spelar Jacob åker hem till fans 

och ”överaskar” dem i deras hem och bjuder in dem att sitta i publiken. 

Det sker alltså ett flöde i webbsfären där fansidorna potentiellt utgör en 

del  av  att  förmedla  fans  till  Oprah,  genom  att  publicera  hennes 

efterlysning. 

Här konvergerar online och offline, då möten arrangeras offline mellan 

fans och skådespelarna för sedan mediera dem genom att sända dem i 

TV och publicera dem på nätet.  På fansidorna publiceras  också klipp 

från showen där  skådespelarna Kristen Stewart,  Robert  Pattinson och 

Taylor Lautner som spelar huvudrollerna i filmerna medverkar. Men här 

blir  spänningen  kring  upphovsrätten  synlig.  I  kontrast  till  Summit 

Entertainment som verkar uppmana fans att sprida klipp och nyheter så 

verkar  inte  Harpo  Inc,  produktionsbolaget  som  gör  Oprah  Winfreys 

show vara lika generösa. När jag kontrollerar mina källor går det inte 

längre att visa klippen från när skådespelarna var med på Oprah med 

hänvisning till ett upphovsrättsanspråk. 

Se exempelvis fansidan Twilight Poison: 

http://en.twilightpoison.com/2010/05/13/full-oprah-winfrey-show-

videos/#more-12382
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I  takt  med  att  den  här  studien  håller  på  att  färdigställas,  närmar  sig 

premiären  av  den  tredje  filmen  Eclipse.  Åtskilliga  av  fansidorna  har 

nedräkning på sekunden till premiären och genom att betona premiären 

online blir ett sätt att gemensamt mobilisera tillsammans offline för att 

gå på premiären. En annan vanlig praktik inom fandom är att köa i dagar 

utanför  biografen  och  ladda  tillsammans  offline.  Sex  dagar  innan 

premiären, den 24 juni kommer det hållas en ”Red Carpet Premiere” där 

skådespelarna  kommer  medverka  som  en  del  av  Los  Angeles 

filmfestival. Den 15 maj sprider Summit Entertainment att de förhandlat 

för fansen räkning när det gäller att campa utanför biografen. Fans har 

rätt att börja campa från och med den 21 juni – 3 dagar innan premiären. 

Se Twilight Lexicon:

http://www.twilightlexicon.com/2010/05/15/so-you-want-to-camp-out-

for-the-eclipse-premiere/

Det  tolkas  som  ett  erkännande  och  tillit  till  fansen  att  representera 

franchisen utanför premiären. Där kan varumärket stärkas ytterligare när 

det blir en stor fest som visar hur många de är som är Twilightfans och 

hur de anstränger sig för att få vara med på premiären. Det är ett sätt att 

understödja fandom från Summit Entertainment och franchisen sida. 

DISKUSSION OCH SLUTSATSER

På  gränsen  mellan  fandom  och  franchise  utvecklats  praktiker  för 

deltagande.  Deltagande  som  skapar  ”världen  omkring  den  fiktiva 

världen”.  Här  uppstår  en dynamik  mellan  fandom och franchise  som 

tillsammans  utvecklar  en  medierad  värld  och  ett  starkt  varumärke. 

Aktörer  inom  både  fandom  och  franchise  samarbetar  för  att  öka 

medieflödet  relaterat  till  Twilight.  Relationen  mellan  fandom  och 

franchise  är  understödjande,  närmast  symbiotisk,  i  den  utforskade 
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webbsfären.  Självständiga  fansidor  blir  en  del  av  franchisens 

koordinerade  insatser  för  att  stärka  varumärket.  Franchisen  i  sin  tur 

underlättar för fansidorna att sprida medieinnehåll relaterat till Twilight 

online. Med gemensamma insatser online mobiliseras fans på konvent 

och premiärer offline. 

Twilight  franchise,  representerad  av  Summit  Entertainment  och 

författaren Stephenie Meyer, associerar sig med Twilight fandom för att 

att bredda målgruppen, i olika sociala kategorier som tjejer, killar och 

mammor  och  i  första  och  andra  hand  transnationellt.  Dessutom  blir 

fansidorna en kanal för att sprida nyheter från franchisen ut i fandom. En 

kanal  som  stärker  varumärket  men  även  kändiskulturen. 

Administratörerna för fansidorna får till  synes möjlighet att identifiera 

sig  med  producenterna  av  den  ”primära  texten”  vilket  skänker 

fansidorna status i Twilight fandom. 

Faktumet att fansidorna är självständiga tillsammans med den tillit de får 

från franchisen gör att fansidorna stärker och understödjer varumärket. 

Fansidorna agerar på egen hand och skapar varor och underhållning för 

andra  fans.  Dessutom  bygger  deras  deltagande  och  kreativitet  ut 

”världen runt den fiktiva världen” vilket inkorporeras i franchisen. Men 

det  är  inte  bara  fansidorna  som  sprider  varumärket  för  franchisens 

räkning.  Observationer  tyder  på  en  tendens  till  att  fansen  själva  har 

utvecklat egna kommersiella intressen, där det mest tydliga exemplet på 

att skapa ett personligt varumärke ur sin status i fandom är Kaleb Nation 

aka Twilight Guy.  

Produktiviteten  på  fansidorna  handlar  inte  om  att  skriva  över  den 

kommersiella  kulturen,  som  Jenkins  menade  skulle  göra  fans  till 

aktivister. Att fansidorna skulle vara självständiga i den meningen att de 

ägs  av  enskilda  fans,  innebär  inte  att  de  ställer  sig  i  opposition  till 

franchisen eller skriver över den. Istället så handlar det om att veta så 
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mycket  som möjligt  i  ett  understödjande  och  hyllande  tilltal.  Det  är 

rimligt att anta att kändiskulturen har en funktion för fenomenet och ger 

näring till diskussioner och fandom i väntan på filmerna. 

Det  finns  också  mycket  som tyder  på  att  kändiskulturen  inverkar  på 

relationen mellan fandom och franchise i den definierade webbsfären. 

Inneboende  i  idealiseringen  av  skådespelarna  och  författaren 

tillsammans med producenterna av den ”primära texten” finns en gräns 

och hierarki mellan fandom och franchise. En möjlig förklaring är att 

kändiskulturen  ger  näring  till  ett  fandom  som  behöver  objekt  att 

idealisera. Det är därför rimligt att anta att det inte bara är de materiella 

förutsättningarna  som  upprätthåller  gränsen  mellan  fandom  och 

franchise –  den symboliska relationen som ger näring till fandom som 

behöver  objekt  att  idealisera.  Det  kan  jämföras  med  Andrejevic 

resonemang om att det näst bästa istället för att ha makt är att associera 

sig med dem som har makt. Trots självständigheten i att skapa en egen 

fansida kan det alltså innebära en inkarnation av de maktförhållanden 

som tidigare förknippade med massmedier. 

Förslag till vidare forskning skulle vara att studera Twilight eller andra 

fandom och franchise transnationellt.  Finns det skillnader  i  relationen 

mellan fandom och franchise mellan olika länder? Ser kändiskulturen 

annorlunda  ut  transnationellt  och  i  så  fall  på  vilket  sätt?  Något  som 

också skulle vara intressant att vidare undersöka är synen på fans ur i 

PR-branschen. Om Nancy Kirkpatrick kan utnämnas till  ”Marketer of 

the  Year”  kanske ömsesidiga  relationer  mellan  fandom och franchise 

utforskas  som  en  modell  för  marknadsföring  i  ett  konvergerande 

medielandskap? När rutinerade fans verkar gå från fandom till fandom 

kommer  förmodligen  Twilightfans  dra  vidare  till  nästa  stora 

populärkulturella  fenomen.  Vad  kommer  det  innebära  för  att  fostra 

deltagare och förhandlingar om praktiker för deltagande återstår att se.
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Bilaga 1
Webbsfären bygger på listan med externa länkar från Summit 
Entertainments sida www.eclipsethemovie.com under ”Community”. 
Den är sorterad först efter vilka sidor som valdes ut för 
undersökningen sedan vilka sidor som valdes bort. 

Webbsidor som utgör webbsfären
Webbsidor som drivs av aktörer definierade inom Twilight franchise:
Summit Entertainment; www.eclipsethemovie.com
Stephenie Meyer; www.stepheniemeyer.com

Engelskspråkiga fansidor som ägs och administreras av enskilda fans:
BellaAndEdward; www.bellaandedward.com
Ewerglow; http://www.edwardandbella.net
HisGoldenEyes; www.hisgoldeneyes.com
Twilight Guy, www.twilightguy.com
Twilight Lexicon www.twilightlexicon.xom
TwilightMOMS www.twilightmoms.com
Twilight Poison www.twilightpoison.com
Twilight Series Theories www.twilightseriestheories.com
Twilighters Anonymous www.twilightersanonymous.com
Twilighters.org www.twilighters.org

Webbsidor som valdes bort ur webbsfären(omnämns i den mån de länkas 
till externt från webbsfären)
Icke-engelskspråkiga fansidor:

FoForks: The Green Planet; http://foforks.com.br/
Crepusculo Meyer; http://www.crepusculomeyer.com/
Twilight Brasil;http://www.twilightbrasil.net/
Twilight Italia; http://www.twilightitalia.com/home/

Fansidor som ägs av kommersiella aktörer:
Official Twilight Conventions; http://www.twilightconvention.com/
Twilight Saga (fansida ägd av Stephenie Meyers förlag); 
http://www.thetwilightsaga.com/
Twilight Examiner (blogg under ”The Examiner”) http://www.examiner.com/x-
4908-Twilight-Examiner
Official iTunes Room; http://www.apple.com/itunes/affiliates/download/

Sociala medier 
Official Twitter Handle (Summit Entertainement); http://twitter.com/twilight
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http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/childrens/childrens-book-news/article/42636-new-stephenie-meyer-novella-arriving-in-june.html
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/childrens/childrens-book-news/article/42636-new-stephenie-meyer-novella-arriving-in-june.html
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/childrens/childrens-book-news/article/42636-new-stephenie-meyer-novella-arriving-in-june.html


Official Facebook Fan Page; http://www.facebook.com/twilight 
Official Myspace Community; http://www.myspace.com/twilight 
Official YouTube Channel;   http://www.youtube.com/officialtwilightfilm  
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